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Forord 
”Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar.”  

Med Arne Garborgs ord i tankene, har jeg møtt pasienter i alderspsykiatriske avdelinger. Takk 

til ledelsen som åpnet dørene og takk til dere som delte erfaringer! Jeg har lest samtalene om 

og om igjen. Etterhvert har nyanser av det dere formidlet dannet et mønster. Dette mønsteret, 

hvor hvert bidrag er viktig for helheten, og hver del av deres fortellinger trer fram som en del 

en livshistorie har gitt meg ny kunnskap. Å forsøke å gripe hva pasienterfaringer handler om 

har vært en spennende prosess og erkjennelsen til Nina Karin Monsen ble min:  

Hvorfor blir vi, om vi skal forstå oss selv riktig i en større sammenheng, alltid 
underveis. Vi er underveis til oss selv, til kjennskapen til oss selv, og underveis til den andre 
og de andre. Vi er på reise, alltid bevegelse mot et mål, som forflytter seg, stadig viker unna 
og får nye konturer. Dette er det overskridende personlige; den levende virkelighet.  

Både Institutt for helse- og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap der mastergradsstudiet 

utgår fra, og Akershus universitetssykehus (Ahus), har eldre som satsingsområde. Takk til 

forskningssjef Hilde Lurås ved Ahus som hjalp arbeidet i gang! Takk til seniorforsker Anne 

Werner som har oppmuntret meg, og for at hennes arbeider gav meg inspirasjon til oppgavens 

tittel! Ledelsen ved alderspsykiatrisk avdeling og FoU-avdelingen divisjon psykisk helsevern 

ved Ahus takkes for fri til å delta i undervisning og for skrivetid til å fullføre oppgaven. 

Deltakelse i flere grupper ved Ahus har vært til inspirasjon: Kvalitativ lunsj med 

doktorgradsstipendiater og forskere ved helsetjenesteforskningsmiljøet, Forskningssenteret, 

og mastergradsforum i divisjon psykisk helsevern ledet av Bente M. Weimand. Medstudenter 

fortjener en spesiell hilsen med takk for hyggelig følge gjennom studiet. Enkeltpersoner fra 

disse gruppene har vært gode lesere og kommet med nyttige kommentarer, tusen takk!   

En stor takk rettes til hovedveileder Solveig Hauge og biveileder Torleif Ruud for verdifull 

veiledning!  

Takk går aller mest til nærmeste familie Geir, Ingvild, Vegard og Mari. Nå er jeg hjemme! 

 

Ingrid Kyte Fjellestad 

31. mai 2012 
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1 Innledning 
Hvilke erfaringer er viktige for pasienters oppfatning av kvaliteten på tjenestetilbudet i 

alderspsykiatrisk døgnavdeling? Denne studien utforsker og beskriver dette ved å gå gjennom 

tidligere forskning og ved å spørre innlagte pasienter. Erfaringene tematiseres og diskuteres i 

forhold til hva pasienter oppfatter som god kvalitet på tjenestene. Oppgaven innledes med 

bakgrunn for valg av tema, studiens formål, forskningsspørsmål og avgrensninger og til sist 

oppgavens oppbygning. 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Min interesse for å undersøke pasienterfaringer kom i arbeid som psykiatrisk sykepleier i 

avdelingen, Akershus universitetssykehus (Ahus). Ledelsen og ansatte ved avdelingen, 

gjennomførte en lokal pilotundersøkelse i samarbeid med helsetjenesteforskningsmiljøet ved 

Forskningssenteret på Ahus (Fjellestad, 2007). Vi brukte da først ”Intervjuprotokoll om 

pasienterfaringer fra opphold i psykiatrisk avdeling” fra Statens helsetilsyn (2001). Deretter 

prøvde vi ut spørsmålene i spørreskjemaet, "PasOpp for psykiatriske døgnavdelinger" i 

individuelle intervju (Dahle, Holmboe og Helgeland, 2006). Pasientene gav tilbakemelding 

om at mange av spørsmålene ikke passet deres situasjon. En del pasienter sa også at den 

skiftende svarskalaen i spørreskjemaet PasOpp var vanskelig å bruke. Vi vurderte at 

svarskalaen stilte så store krav til omstillingsevne under utfylling at en del av pasientene i 

alderspsykiatrisk avdeling ikke kunne bruke skjemaet. Pilottest av intervjuene gav ny 

kunnskap om pasienters syn på avdelingens arbeid og interesse for hvordan pasienter 

oppfattet avdelingens miljø og behandling.  

Alderspsykiatriske avdelinger er organisert som egne avdelinger innen psykisk helsevern. 

Oppgaven er å utrede og behandle pasienter med psykiske lidelser som oppstår i høy alder 

(Engedal, 2008). Tilbudet til eldre med psykiske lidelser har røtter i den medisinske 

spesialisthelsetjenesten, via geriatri til gerontopsykiatri. Først fra 1990-tallet fikk det norske 

tilbudet mer preg av behandling enn oppbevaring (Norsk psykiatrisk forening, 2010). Dagens 

alderspsykiatri tilbys pasienter fra 65 år til over 90 år i form av døgnbehandling og 

polikliniske tjenester, eventuelt med hjemmebesøk.  
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Å bruke kunnskap om pasienters erfaringer, skal være en etablert arbeidsmetode i forbedring 

av helsetjenestens kvalitet. En rekke studier understøtter denne målsettingen, både nasjonalt 

og internasjonalt (Garratt, Soheim og Danielsen, 2008; Rygh et al, 2010; Vandvik og Eiring, 

2011). Men kunnskapen om pasienterfaringer er liten i alderspsykiatriske avdelinger (Holm 

og Haugen, 2009). Det at en del av pasientene i avdelingen har problemer med hukommelsen 

og psykisk eller fysisk svekkelse kan ha bidratt til at fagmiljøet har vegret seg for å gå i gang 

med undersøkelser av pasientenes erfaringer. Dette til tross for myndighetenes oppfordring til 

å undersøke pasienters erfaringer og å innrette tjenestene etter deres behov og preferanser 

(Statens helsetilsyn, 2001; Sosial- og helsedirektoratet, 2005a; Sosial- og helsedirektoratet, 

2007a). Pasientens rolle som en kompetent og myndig deltaker i egen prosess, utfordrer 

helsepersonell til å tilpasse informasjon og tilrettelegge for brukermedvirkning 

(Stortingsmelding nr. 16 (2010-2011)). 

Pasientens perspektiv er sentralt i sykepleiefaget. Kims (2010) domeneteori viser forholdet 

mellom pasientdomenet og andre områder sykepleiere befatter seg med. Kim (2010) anbefaler 

å utvikle begreper innen domenene gjennom vitenskapelige undersøkelser. 

1.2 Formål, forskningsspørsmål og avgrensing 
Studiens formål er å få kunnskap om hva pasienter mener er viktig for kvaliteten under 

døgnopphold i en alderspsykiatrisk avdeling. Temaene som pasienter påpeker, kan bidra til 

refleksjon over helsepersonells praksis. Samtidig kan resultatene danne utgangspunkt for 

utvikling av et standardisert intervju om denne pasientgruppens erfaringer. Forskning med 

standardiserte metoder er mindre ressurskrevende og mer generaliserbare enn kvalitative 

metoder (Crow et al, 2002). På bakgrunn av redegjørelsen for valg av tema og særtrekk ved 

pasientgruppen, vil oppgaven søke å besvare følgende forskningsspørsmål: 

Hvilke erfaringer var viktige for pasienters oppfatning av kvaliteten på tjenestetilbudet i 

alderspsykiatrisk døgnavdeling? 

Studien avgrenses til individuelle, subjektive pasienterfaringer fra personer som ikke var 

demente, forvirrede eller psykotiske. Med et pasientperspektiv studeres konkrete 

pasienterfaringer i forgrunnen, og pasienters vurdering av helsetjenestens tjenestens kvalitet i 

bakgrunnen. 
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1.3 Oppgavens oppbygning 
Oppgaven er delt inn i syv kapitler. Innledningen etterfølges av en presentasjon av forskning 

på pasienterfaringer i psykisk helsevern og spesialisthelsetjenestetilbud til eldre. Kapittel tre 

gjør rede for studiens teoretiske perspektiver. Valg av design og metode beskrives og vurderes 

i kapittel fire. I kapittel fem presenteres studiens funn, og i kapittel seks diskuteres funnene på 

bakgrunn av forskningsstatus og teoretiske perspektiver. Konklusjonen i kapittel syv 

gjennomgår studiens viktigste funn, hvilken betydning funnene kan ha for praksis, samt behov 

for videre forskning.  
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2 Litteraturgjennomgang 
Litteraturgjennomgangen gav oversikt over forskningsresultater som denne studien bygger på 

og sammenlignes med. Strategien for litteratursøk beskrives innledningsvis, deretter 

gjennomgås sentrale temaområder i pasienterfaringsforskning med relevans for 

alderspsykiatri. Avslutningsvis oppsummeres forskningsstatus på feltet.  

2.1 Strategi for litteratursøk 
Søkestrategien ble bygd opp med utgangspunkt i studiens forskningsspørsmål, og 

gjennomført flere ganger. Listen over søkeord ble lang fordi begrepene ”pasient”, ”bruker”, 

”klient” og ”forbruker” brukes om hverandre. ”Pasient” og ”bruker” har røtter i henholdsvis 

humanisme og samfunnsfag, ”klient” brukes i psykologi og sosialfaglig arbeid og ”forbruker” 

anvendes i markedsundersøkelser (Sitzia og Wood, 1997).  

Følgende søkeord ble brukt alene og i kombinasjon med hverandre: patient, user, client, 

consumer, inpatient, hospitalization, mental hospital, experiences, satisfaction, old age 

psychiatry, 65+, old, elderly, frail elderly og geriatric psychiatry. Hvert søk ble avsluttet med 

avgrensninger til eldre innlagt i døgnenheter i psykisk helsevern og til fagfellevurderte 

empiriske studier, publisert etter 1990. Søkestrategien, som ble veiledet av bibliotekar ved 

Ahus, startet øverst i kunnskapshierarkiet. I databasen UpToDate, ble det funnet to aktuelle 

oversiktsartikler. I Best praksis, var funnene for medisinsktekniske. I the Cochrane review 

database gav to oversiktsartikler med primærartikler informasjon om pasienterfaringer med 

spesifikke behandlingsmetoder. For å kartlegge forskningsstatus til denne studien var søk i 

forskningsdatabaser for primærstudier viktigst. Det ble funnet relevante artikler i følgende 

databaser: PsycInfo, Medline, Cinahl, Norart og Swemed+, (eksempel fra PsycINFO, vedlegg 

1). Mye av litteraturen ble funnet gjennom artiklenes referanselister, i BIBSYS og på 

nettstedet www.kunnskapssenteret.no. Artiklene ble kritisk vurdert som anbefalt av Polit og 

Beck (2008). De fleste forskningsartiklene som er brukt har gjennomgått tidsskriftets 

fagfellevurdering.  

  

http://www.kunnskapssenteret.no/
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2.2 Temaområder 
Interessen for forskning på pasienters erfaringer vokste fra 1950-tallet (Strasser, Aharony og 

Greenberger, 1993). Norsk forskning på 1970-tallet belyste innlagte pasienters 

brukerperspektiv på organisering og det indre livet i psykiatriske sykehus. På 80-tallet kom få 

nye studier. Men på 90-tallet ble pasientens erfaring med å leve med psykisk lidelse, 

psykiatriens makt og ignorering av pasienters protester fokusert (Skorpen, Anderssen, Øye og 

Bjelland, 2008). Parallelt utforsket internasjonale studier fra 90-tallet, hvilke temaområder 

som burde tas med i kvalitetsmålinger (Hansson, Björkman og Berglund, 1993). Fra 2000-

tallet har fokus i studier om pasienterfaringer dels vært rettet mot kvalitative fenomener og 

verdibaserte temaer, og dels mot å avdekke gyldige erfaringsdimensjoner for ulike 

pasientgrupper (Dahle, et al 2006). Internasjonalt samarbeider flere forskergrupper om å finne 

gode kvalitetsindikatorer (Rygh et al, 2010; Vandvik et al, 2011).  

Kildematerialet fra alderspsykiatriske avdelinger omfattet en artikkel av Sand (1999) og et 

hefte om flere brukerundersøkelser av Holm og Haugen (2009). Begge kildene konkluderer 

med at brukerundersøkelser er nyttige og gjennomførbare i alderspsykiatriske avdelinger.  

Materialet fra alderspsykiatriske avdelinger vektla følgende tema: 1) behandlingstilbud, 2) 

informasjon, 3) relasjoner, 4) medvirkning, 3) avdelingsmiljøet og 5) utskriving (Sand, 1999; 

Holm et al, 2009).  

Materialet var så sparsomt at artikler fra flere typer døgnenheter i psykisk helsevern og fra 

pasienterfaringer i sykehjem og somatiske avdelinger i sykehus ble tatt med i 

litteraturgjennomgangen. Flere forskergrupper har gjort grundig arbeid som refereres i mange 

studier. Sammenligning av funnene på tvers av forskerteam, metoder og pasientgrupper, viser 

likhet i noen temaområder. Imidlertid mangler et felles teoretisk rammeverk. Det gjør at 

resultatene blir vanskelig å sammenligne (Crow et al, 2002; Dagger, Sweeney og Johnson, 

2007). 

Hansson et al (1993) gjorde åpne intervjuer av 78 pasienter for å identifisere de viktigste 

områdene for kvalitetsmåling av helsetjenester. Pasientene ble bedt om å beskrive kjennetegn 

ved et ideelt opphold i en døgnenhet i psykisk helsevern for voksne. Innholdsanalysen av 

intervjuene gav 48 kjennetegn, og 77 pasienter rangerte viktigheten av disse. På grunnlag av 

rangeringen delte forskerne kjennetegnene i følgende seks temaområder: 1) relasjonen 
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mellom pasient og personalet, 2) pasientmedvirkning, 3) behandlingens innhold, 4) 

aktiviteter, 5) avdelingens atmosfære og 6) personalets kompetanse. Etter enda en rangering 

hevder Hansen et al (1993) at de viktigste områdene for kvalitetsmåling av helsetjenesten er 

1) relasjonen mellom pasient og personalet, 2) pasientinformasjon og 3) pasientmedvirkning.  

Schröder, Ahlström og Larsson (2006) gjorde en kvalitativ undersøkelse med 14 pasienter fra 

en døgnenhet i psykisk helsevern for voksne og seks pasienter fra tjenestens poliklinikk. 

Forskerne hevdet at behandlingens kvalitet kunne måles med følgende syv kategorier: 1) 

respekt for pasientens verdighet, 2) pasienten opplever trygghet, 3) pasienten medvirker i 

utforming av helsetjenestetilbudet, 4) pasientens bedring, 5) et sikkert behandlingsmiljø, 6) 

redusere skamfølelse og 7) å bli møtt som likeverdig.  

I det følgende gjennomgås de temaområdene som ble tydelige på tvers av disse studiene: 1) 

relasjoner til personalet, 2) behandlingens innhold, 3) avdelingsmiljøet, 4) aktiviteter, 5) 

planlegging av utskriving og 6) informasjon og medvirkning.  

2.2.1 Relasjoner til personalet 

Undersøkelser av pasienterfaringer i døgnenheter i psykisk helsevern, tyder på at relasjonen 

til personalet oppfattes som det viktigste ved behandlingstilbudet (Hansson et al, 1993; Sand, 

1999; Schröder et al, 2006; Dahle et al, 2006; Borge og Fagermoen, 2008a; Holm et al, 2009; 

Walsh og Boyle, 2009).  

Personalets holdninger 

Pasienter forbinder god behandling med kvaliteter hos personalet som å være omsorgsfull, å 

vise interesse, forståelse og å vise respekt for pasientene (Hansson et al, 1993). I en 

alderspsykiatrisk døgnavdeling undersøkte Sand (1999) pasienterfaringer med strukturerte 

intervjuer med åpne spørsmål. Svar ble gitt av 69 pasienter over 65 år. Sand fant i stor grad 

det samme som Hansson et al (1993), men de eldre pasientene la ekstra vekt på det å bli 

behandlet med respekt, vennlighet og høflighet. Pasientene ble i studien til Sand (1999) bedt 

om å konkretisere hva som hadde vært bra, og funnene tyder på at pasientene knyttet det å bli 

respektert til relasjonelle faktorer som å bli lyttet til, sett, hørt, forstått og tatt på alvor. En 

tredjedel av pasientene ønsket følelsesmessig støtte i form av trøst og praktisk hjelp. Den 

landsdekkende spørreskjemaundersøkelsen om pasientopplevelse (PasOpp) i døgnenheter i 
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psykisk helsevern, fant det samme og pasientene uttrykte at disse relasjonelle faktorene var de 

viktigste under oppholdet (Dahle et al, 2006).  

Noen pasienter fra en alderspsykiatrisk avdeling rapporterte at det hadde vært episoder der de 

ikke ble respektert eller lyttet til. Pasientene gav følgende eksempler: ble utskrevet for tidlig, 

ble holdt fast og måtte legge meg mot min vilje, ble ikke tatt alvorlig, plagsom medpasient 

(Sand, 1999). Holm et al (2009) fant lignende eksempler. En pasient hadde fått skjenn av 

personalet etter å ha gått tur uten følge og en annen hadde opplevd at én i personalgruppen 

aldri hilste. Begge pasientene opplevde dette som respektløse handlinger. 

Nesten alle pasientene i alderspsykiatrisk avdeling bekreftet å ha svært stor grad av tillit til 

personalet (Holm et al, 2009). Likevel svarte omtrent en tredjedel av pasientene at de hadde 

uttrykt kritikk mot personalet eller behandlingsopplegget, og omtrent halvparten av disse 

opplevde at kritikken ble møtt på en bra måte, mens tre pasienter mente de ble møtt på en 

dårlig eller svært dårlig måte.  

Å kritisere personalet eller behandlingsopplegget, kan synes å stå i motsetningsforhold til å ha 

stor grad av tillit til personalet eller å ha tillit til at kritikk tas imot. Studier om 

kommunikasjon i videoopptak av pasienters konsultasjon med leger fant at en anerkjennende 

kommunikasjonsform kan tillate uenighet uten at tillitsforholdet i relasjonen skades (Steihaug, 

Gulbrandsen og Werner, 2011). 

Eldre pasienter i sykehjem påpekte i en undersøkelse med dybdeintervju at personalets 

vennlighet og evne til å møte dem som person, var en viktig meningsskapende faktor i et 

ellers vanskelig liv (Hovdenes, 2002). Hovdenes (2002) fant at opplevelsen av mening hadde 

sammenheng med at pasienten kunne realisere sine muligheter innenfor den situasjonen som 

forelå. Mangel på valgmuligheter kan medføre opplevelse av skam og ydmykelse (Vetlesens, 

2004), og sammenholdt med funnene til Hovdenes kan eldre som ikke klarer seg selv, oppleve 

skam hvis muligheter lukkes. Skammen kan bli tydelig i sosiale situasjoner (Levin, 2004). 

Hjelpetrengende eldre pasienter kan føle seg skamfulle over sin situasjon, men personalets 

vennlighet kan snu denne følelsen til en oppfattelse av å være verdifull (Hovdenes, 2002). 

Betydningen av personalets vennlighet gis ikke en like sentral plass i publiserte rapporter om 

pasienters erfaringer blant yngre pasienter i psykisk helsevern (Dahle et al, 2006; Bjerkan et 

al, 2009). Materialet om eldre pasienters erfaringer er relativt lite og det kan være vanskelig å 

si hvor stor betydning funnet har.  
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Personalets tid 

Holm et al (2009) fant i spørreskjemaundersøkelsen ”Pat Sat 30” (Patient Satisfaction 30) at 

de fleste pasientene var tilfreds med tiden miljøpersonalet hadde til dem. Denne 

undersøkelsen fikk svar fra 67 pasienter i en alderspsykiatrisk avdeling. Til sammenlikning 

fant Sand (1999) at personalet ikke hadde nok tid til pasientene. Dessverre mangler 

tilstrekkelige opplysninger til å finne ut hva denne forskjellen handler om. 

Pasientene vektlegger personalets arbeid med å skape et trygt miljø gir dem en opplevelse av 

å bli sett og at det kan gi bedring. Imidlertid finner flere studier at miljøet i akutte døgnenheter 

og alderspsykiatrisk enheter er forskjellig. Både studiene fra Schröder et al (2006) og Hansson 

et al (1993) fant at pasientene i en akutt døgnenhet var opptatt av sikkerhet. Sikkerhet er ikke 

tema i studiene fra alderspsykiatrisk avdeling. I disse avdelingene var pasientene opptatt av at 

personalet skapte trygghet ved å være tilgjengelige (Sand, 1999; Holm et al, 2009).  

Pasienten kan ha vansker med å være i miljøet i perioder av et opphold i alderspsykiatrisk 

avdeling. Holm et al (2009) fant på den ene siden at det å være i fred kan oppleves positivt for 

pasienter i slike situasjoner. På den andre siden fant Sand (1999) at det også bli vanskelig hvis 

pasienten trekker seg tilbake og ikke blir oppsøkt av personalet og får følelsesmessig støtte. 

Medpasienter 

Pasienter i alderspsykiatriske avdelinger rapporterte at kontakten med medpasienter var 

viktigst for oppfatningen av oppholdets kvalitet (Sand, 1999; Holm et al, 2009). De fleste 

pasientene ønsket å ha god kontakt med hverandre, og de mente at atmosfæren ble bedre hvis 

personalet var tilstede (Sand, 1999). I en studie fra en psykiatrisk klinikk for voksne, ble det 

understreket at det tar tid å få kontakt med medpasienter og at det bør få konsekvenser for 

oppholdets lengde (Borge et al, 2008).  

Personalets samarbeid med pårørende 

I alderspsykiatriske avdelinger er personalets samarbeid med pårørende en viktig arbeidsform 

(Sand, 1999; Holm et al, 2009). Pasienter i studien til Sand (1999) svarte at pårørendes 

medvirkning i samarbeidsmøter var til støtte for dem. Holm et al (2009) fant at blant pasienter 

som tillot at pårørende ble involvert i behandlingen, var de aller fleste tilfredse med utbyttet 

av pårørendes medvirkning. Forskerne hevdet at en fjerdedel av pasientene ikke hadde 



 

9 

pårørende, eller de ønsket ikke å involvere dem. Moe (2008) fant til sammenligning at 

pårørende mente de ikke fikk de nok støtte. 

2.2.2 Behandlingens innhold 

Omtrent halvparten av pasientene i PasOpp-undersøkelsen for døgnenheter i psykisk 

helsevern var ganske fornøyd eller svært fornøyd med tilbudet, og i underkant av 40 % av 

pasientene svarte at de hadde hatt stort utbytte av behandlingen (Dahle et al, 2006). På 

bakgrunn av 1324 spørreskjema på tvers av helsetjenester ble det funnet at tolv 

kjernespørsmål dekket hovedtemaene pasienter mente var viktige. Spørsmål om behandlingen 

var tilpasset pasientens behov og om pasientene hadde tillit til behandlernes faglige dyktighet, 

var blant kjernespørsmålene (Sjetne, Bjertnaes, Olsen, Iversen og Bukholm, 2011). 

Pasienter i alderspsykiatrisk avdeling har ofte lidelser som angst, depresjon, demens eller 

psykoser. Pasienter med bipolar lidelse, personlighetsforstyrrelse, akutt forvirring, rusrelaterte 

lidelser og legemiddelbivirkninger ses også. Pasienter har i tillegg til psykiske vansker, ofte 

somatiske lidelser og noen ganger sosiale problemer. Mange pasienter har redusert evne til 

konsentrasjon og oppmerksomhet (Engedal, 2008). Alderspsykiatrisk behandling er derfor 

opptatt av sammenhengen mellom psykiske lidelser og biologisk, psykologisk og sosial 

aldring.  

Behandlingsformer 

Litteraturen beskriver at alderspsykiatrisk avdeling blant annet tilbyr utredning og 

terapisamtaler, individuelt eller i grupper, fellesskap, omsorg og somatiske helsetjenester 

(Sand, 1999; Engedal, 2008; Holm et al, 2009).  

Foreløpig er lite av den ikke-medikamentelle behandlingen evidensbasert. I følge en Cochrane 

review om psykoterapi for deprimerte eldre finnes få studier om behandlingsformens effekt 

(Wilson, Mottram og Vassilas, 2009). Pasienter i døgnenheter i psykisk helsevern rangerte 

samtaler med én behandler som den viktigste behandlingsformen og dernest medisiner 

(Bjerkan, Pedersen og Lilleeng, 2009). 

Pasienter i alderspsykiatrisk avdeling rangerte samtaler med lege eller psykolog og øvrige 

medarbeidere ved avdelingen som nummer to etter samvær med medpasienter (Sand, 1999; 

Holm et al, 2009). Blant andre forhold som økte utbyttet av oppholdet nevnte pasientene 
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nyttig informasjon, turer, gruppetilbud, ro og nattesøvn (Sand, 1999). Noen få pasienter 

nevnte at medisiner eller at elektrostimulerende behandling (ECT) var til hjelp. Noen 

pasienter mente at oppholdet ikke hadde vært til hjelp. Disse pasientene sa at de fortsatt var 

deprimerte. Dette funnet tyder på at vil være nyttig for kvalitetsarbeidet i alderspsykiatriske 

avdelinger å få mer kunnskap om hvilke behandlingsformer pasienter mener hjelper dem.  

2.2.3 Avdelingsmiljøet 

Tilbud om fellesskap og omsorg er en sentral ide i måten alderspsykiatriske avdelinger 

tilrettelegger omsorgen på (Engedal, 2008; Holm et al, 2009). Pasienters erfaring med å være 

i avdelingsmiljøet i døgnenheter i psykisk helsevern, har bl.a. blitt målt med 

selvutfyllingsskjemaet ”The Ward Atmosphere Scale” (WAS) (Røssberg, Melle, 

Opjordsmoen og Friis, 2006; Viken, Lønning, Røstad, Korsmo og Lorentzen, 2008). Pasienter 

i alderspsykiatrisk avdeling var mest tilfreds med avdelingens miljø når de opplevde at 

avdelingen hadde god orden og var godt organisert (Viken et al, 2008). Til sammenligning 

svarte pasienter ved akuttpsykiatriske avdelinger, der 70 % av pasientene var psykotiske ved 

ankomst, at avdelingsmiljøet burde ha et lavt nivå av sinne og aggressivitet (Røssberg et al, 

2006).  

I tillegg til ønske om at miljøet i alderspsykiatriske avdelinger har god orden og er godt 

organisert, mente pasienter at avdelingens gode atmosfære var viktig for kvaliteten på 

oppholdet (Sand, 1999). Et anerkjennende miljø kan gi pasienter anledning til terapeutiske 

prosesser gjennom læring og personlig vekst (Borge et al, 2008b). Det er usikkert om miljøet 

er tilrettelagt for denne type læring og vekst. På bakgrunn av flere studier hevder Øye, 

Bjelland, Skorpen og Anderssen (2009) at til tross for lite ressurser og uavklarte 

miljøterapeutiske modeller, forventes det at pasienter skal delta i avdelingens fellesmiljø.  

2.2.4 Aktiviteter 

Alderspsykiatrisk avdeling tilbyr mosjon i grupper, turer og individuelt veiledet 

treningsprogram av fysioterapeuter (Sand, 1999; Holm et al, 2009). Flere studier hevder at 

aktiviteter er viktig for pasienter som er innlagt i psykisk helsevern. Pasienter i studien til 

Borge et al (2008a) ønsket mer fysisk trening. I følge Holm et al (2009) var derimot 

pasientene i alderspsykiatrisk avdeling tilfreds med avdelingens treningstilbud. De eldre 

ønsket imidlertid informasjon om trening og påpekte at det var viktig å gå ut på tur (1999).  
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Endel pasienter i psykisk helsevern for voksne påpekte mangel på aktiviteter i døgnenheter i 

psykisk helsevern Sørgaard (1998). Blant eksempler på kommentarer var: ”for mye 

oppbevaring og for lite aktivitet” og ”for få forslag fra personalet om ettermiddagen for å 

motvirke ensformigheten” (Sørgaard, 1998, s. 439). 

2.2.5 Planlegging av utskriving 

Utskriving av pasienter fra alderspsykiatriske avdelinger planlegges både underveis i 

pasientens opphold og i et utskrivningsmøte (Sand, 1999; Holm et al, 2009). Pasient, 

pårørende, representant(er) fra kommunehelsetjenesten, ansvarlig sykepleier, ansvarlig 

behandler og evt. ergoterapeut deltar i utskrivningsmøter (Holm et al, 2009, s. 23). Studiene 

fra alderspsykiatriske avdelinger fant at pasienter ønsket å være med å bestemme 

utskrivningsdato, og de ønsket at datoen ble fastsatt i god tid. Av pasienter som ikke var 

tilfreds med dato for utskriving, ville de fleste hatt et lengre opphold. Sand (1999) fant at de 

fleste pasientene mente de var godt forberedt til tiden etter utskriving. Underveis hadde 

hjemmebesøk, permisjoner, samarbeidsmøte med hjemmesykepleier og samtaler med 

medpasienter vært til hjelp. Studiene beskrev ikke pasientenes innflytelse på 

utskrivningsdatoen og innholdet i helsehjelpen etter utskriving.  

PasOpp undersøkelsen i døgnenheter i psykisk helsevern, fant at pasientene av alle forhold 

under oppholdet, var minst fornøyd med planleggingen av tiden etter utskriving (Dahle et al, 

2006). I motsetning til funnet i Norge fant Burnero, Lamont og Fairbrotter (2009) i en 

tilsvarende kartleggingsundersøkelse at de fleste pasientene var tilfredse med samarbeidet om 

utskrivingen.  

Å arrangere utskrivingsmøte med pasienten som deltaker trenger ikke bety at pasienten blir er 

aktiv deltaker i møtet. En tankevekkende studie fra en somatisk sykehusavdeling har analysert 

videoopptak fra utskrivingsmøter med eldre pasienter og etter møtet har pasientene blitt 

intervjuet (Efraimsson, 2006). Forskeren viser at pasienten ble oversett, usynliggjort og ikke 

fikk delta i planleggingen av utskrivingen. På grunn at flere undersøkelser tyder på at 

pasienter ikke får medvirke i planlegging av utskriving er det interessant å undersøke hvordan 

dette fungerer i alderspsykiatriske avdelinger. 
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2.2.6 Informasjon og medvirkning 

Informasjon 

Informasjon om helsetjenesten er nødvendig for at pasienten skal kunne medvirke i 

beslutninger om egen behandling. En rekke studier tyder imidlertid på at pasienter i 

spesialisthelsetjenesten fikk for lite informasjon om behandlingsmuligheter, virkninger og 

bivirkninger av medisinene og klagemuligheter (Sørgaard, 1998; Sand, 1999; Dahle et al, 

2006; Bjerkan et al, 2009; Holm et al, 2009; Schröder et al, 2010). Schröder et al (2007) fant 

at pasienter fikk for lite informasjon om sykdomstilstanden. Pasientene savner også 

informasjon om retten til å lese sin journal (Sørgaard, 1998; Dahle et al, 2006; Bjerkan et al, 

2009).  

Pasienter i alderspsykiatrisk avdeling var mer tilfreds med informasjonen om plager og 

diagnoser enn informasjonen om behandlingsmuligheter og klagemuligheter (Sand, 1999; 

Holm et al, 2009). Pasienter foreslo forbedringstiltak som at informasjon som gis ved 

innleggelse bør gjentas senere, og at informasjon om medisiner bør gis skriftlig (Sand, 1999). 

Studiene fra alderspsykiatriske avdelinger viste spesielle utfordringer med å informere på en 

måte som blir oppfattet fordi noen pasienter har redusert hukommelse (Sand, 1999; Holm et 

al, 2009). 

Pasienters erfaring med informasjon om utredningen av intellektuelle evner, omtales ikke i 

studiene fra alderspsykiatriske døgnavdelinger i Norge. I en geriatrisk avdeling fant Krohne, 

Slettebø og Bergland (2011) at pasientene ikke forstod betydningen av kognitiv utredning 

etter den innledende presentasjonen. Pasienter sa de var opptatt av sine prestasjoner på 

enkeltoppgaver, og at de opplevde at dårlige prestasjoner ble følelsesmessige belastende. 

Medvirkning til behandlingstilbudets innhold 

Muligheter eldre gis til å medvirke i en alderspsykiatrisk avdeling, belyses av Holm et al 

(2009). Forskerne fant at omtrent en tredjedel av pasientene mente de ikke ble tatt med på råd 

om utforming av behandlingstilbudet. Lignende funn kom fram i en kvantitativ 

brukerundersøkelse blant døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (Bjerkan et al, 2009). 

Funnene tyder på at muligheten til å påvirke behandlingstilbudet sank med stigende alder. 

Dette gjaldt både å bli tatt med på råd om behandlingen og om personalet tok hensyn til 
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pasientenes synspunkter. Den samme undersøkelsen fant at menn i mindre grad enn kvinner, 

erfarte å bli tatt med på råd om behandlingsopplegg. Menn som ble fikk delta i avgjørelser 

opplevde imidlertid å få større gjennomslag for sine synspunkter enn kvinner. 

Pasienters muligheter for medbestemmelse i avgjørelser, kan i følge Hansen, Hatling, Lidal 

og Ruud (2004), hemmes av en ”vi vet best” holdning blant helsepersonell. Studien bygger på 

svar fra 1080 pasienter fra psykiske helsearbeid i kommuner og psykisk helsevern i 

spesialisthelsetjenesten. Svarene viste store sprik mellom pasienters og helsepersonells 

vurdering av pasientens behov for hjelp. Funnet hos Hansen et al (2004) er interessant i 

forhold til funn hos Foss (2011a, 2011b). 

Foss (2011b) fant at eldre over 80 år ønsker medbestemmelse. Et interessant funn tyder på at 

eldre pasienter i somatiske sykehusavdelinger brukte diskré og nøye avstemte strategier for å 

oppnå innflytelse (Foss 2011a). I tillegg tyder flere studier på at helsepersonell har mangelfull 

kunnskap om hvordan de kan fremme brukermedvirkning (Tutton, 2005; Solbjør og 

Steinsbekk, 2011). Å undersøke om det er noen sammenheng mellom disse funnene ville 

være interessante interessant. 

2.3 Begreper i forskningslitteraturen 
Forskere er enige om at pasienters erfaringer er subjektive, dynamiske og flerdimensjonale. 

Samtidig er situasjonen pasienterfaringer oppstår i komplisert (Crow et al, 2002; Larsson og 

Wilde-Larsson, 2010). Pasientens personlighet påvirker den enkeltes forventninger og 

erfaringer (Crow et al, 2002).  

Forskningslitteraturens bruk av begrepene pasienterfaringer og pasienttilfredshet kan virke 

forvirrende (Sofaer og Firminger, 2005; Vrijhoef, Berbee, Wagner og Steuten, 2009; Skorpen 

et al, 2009; Gill og White, 2009; Scröder et al, 2010). Grøndahl (2011) hevder at begrepene 

har mye til felles, men at begrepsdannelsen er forskjellig. Denne forskjellen blir synlig i ulike 

teoretiske tilnærminger og modeller som forklarer hva pasienterfaringer og pasienttilfredshet 

er. 

Teoretiske modeller gir en definisjonsmakt med hensyn hvilke faktorer og 

begrepsdefinisjoner som gis forrang. Forskere (Sitzia et al, 1997; Bjertnaes, Sjetne og Iversen 

2012) og brukere (Volden, 2011) påpeker at spørsmålene i pasienttilfredshetsstudier i liten 
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grad har undersøkt pasienters erfaringer, tvert imot har de vært gjennomsyret av myndigheters 

ideologier og profesjonelles perspektiv. Uten vitenskapsteoretisk forankring, ble 

spørreskjemaundersøkelser mer opptatt av å forklare årsaker til resultatene enn å beskrive hva 

resultatene betydde (Sitzia et al, 1997). 

Pasienttilfredshetsundersøkelser har blitt kritisert for å måle for høy tilfredshet. En grunn kan 

være at pasienter som ble bedre under sykehusopphold ikke ville klage på helsetjenesten alt i 

alt, selv om de hadde hatt enkelte negative erfaringer (Grøndahl, 2011). En annen årsak kan 

være at pasienter er engstelige for å kritisere tjenester de er avhengige av. I tillegg fant 

Hovdenes (2002) at eldre sykehjemsbeboere kan oppleve helsetjenester tilfredsstillende fordi 

synet på hva som er gode helsetjenester kan forskyves når kreftene ikke strekker til.  

Helsebegrepet som legges til grunn for pasienterfaringsstudier må i følge Kim (2010), fange 

respekten for mennesket og menneskets helseatferd, like mye som behandling og forekomsten 

av sykdom. Kim bygger med dette helsebegrepet på tradisjoner tilbake til Nightingale, som 

hevdet at sykepleieren skal være opptatt av ”ikke sykdommen primært, men den syke selv og 

den sykes opplevelse av sykdommen” (Nightingale, 2003). 

Teoretiske modeller kritiseres for at de hevder at pasienters forventninger, erfaringer og 

tilfredshet kan måles uten at begrepene er gjensidig utelukkende (Sitzia og Wood, 1997; Crow 

et al, 2002; Jenkinsson, Coulter, Bruster, Richards og Chandola, 2002; Lynn, McMillen og 

Sidani, 2007; Bjertnaes et al, 2011). Nyere forskning har vektlagt studiedesign som kan skille 

begrepene fra hverandre. Disse studiene taler for at pasienterfaringer kan skilles fra begrepet 

pasienttilfredshet hvis man etterspør pasienterfaringer med fokus mot helsetjenestens kvalitet 

(Sofaer et al, 2005; Dagger, Sweeney og Johnson, 2007; Schröder et al, 2010; Larsson et al, 

2010).  

2.4 Oppsummering av forskningsstatus 
Følgene hovedtemaer framstår på tvers av aktuelle studier som viktige for pasienters 

oppfatning av kvaliteten i helsetjenester: relasjonen til personalet, informasjon og mulighet 

for å medvirke til valg av behandling, avdelingsmiljøet, individualisert behandling og 

planlegging av utskrivingen.  
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Kunnskapsgrunnlaget om pasienters erfaringer i alderspsykiatriske avdelinger er mangelfullt.  

Foreliggende forskning peker på svakheter med pasientgruppens informasjonstilgang, 

medvirkningsmuligheter, utbytte av avdelingsmiljøet, utskrivning og utbytte av oppholdet. 

Denne studien vil avdekke om det finnes andre viktige områder for pasienter i 

alderspsykiatriske avdelinger enn de som allerede er kartlagt. 

Uavklarte begreper gjør kunnskapsfeltet uoversiktlig. 
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3 Teoretiske perspektiver  

3.1 En modell om oppfattet tjenestekvalitet 
Markedsteoretikere har foreslått modeller om oppfattet tjenestekvalitet for helsetjenesten. I 

det følgende redegjør jeg for en modell av Dagger et al (2007).  

3.2 Bakgrunn og modellutvikling 
Mange studier om pasienters erfaringer og tilfredshet mangler både teorigrunnlag og åpenhet 

for temaer pasienter er opptatt av. Dagger et al (2007) utviklet en teoretisk modell om 

oppfattet tjenestekvalitet som en reaksjon på dette (Gill og White, 2009).  

Forskere er enige i at forskning på tjenestekvalitet er komplisert. Forsøk på å gjenta studier 

med samme betingelser kan mislykkes i å gjenfinne strukturer og temaområder (Gill et al, 

2009). Modellen om oppfattet tjenestekvalitet er et rammeverk for å forenkle forskning på 

kvalitet i helsetjenester. 

Ideen til modellen kom fra nyere markedsteorier om tjenestekvalitet. Markedets interesse for 

helsetjenesten henger sammen med voksende økonomiske muligheter dels på grunn en 

aldrende befolkning, økt forbruk, sammensatt konkurransepress, utvikling av nye 

behandlingsmetoder og teknologiske muligheter. Modellen får støtte blant annet fra 

interesseorganisasjoner som vil belyse pasienters oppfatning av kvaliteten i helsetjenester 

(Dagger et al, 2007).  

Dagger et al (2007) utviklet modellen om pasienters oppfattede tjenestekvalitet gjennom tre 

trinn: 1) modellen bygd på teori fra litteratur, 2) tre kvalitative undersøkelser avklarte at funne 

stemte med modellen, noen tilpasninger ble gjort og 3) det ble utarbeidet spørsmål til 

spørreskjema ut fra beskrivelsene pasienter hadde gitt. Funnene i den kvantitative studien med 

spørreskjemaet, ble validert i forhold til tidligere forskning. Den samme strukturen gjentok 

seg. Med denne framgangsmåten hevder Dagger et al (2007) at dimensjoner pasienter var 

opptatt av kom med i modellen.  

Dagger et al (2007) påpeker at kvalitetstankegangen bak tematiserte studier om 

pasienterfaringer er en langsiktig satsning. Forskergruppen fant at undersøkelser som tar 
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utgangspunkt i pasienters synspunkter, kan forutsi både pasienters tilfredshet med 

helsetjenester og hvordan de har tenkt å bruke helsetjenesten senere. I følge forskerne gir 

undersøkelser basert på tema som er utpekt av brukerne, robuste målinger av 

pasienterfaringer.  

3.3 Modellens innhold 
Nedenfor gjengis en flerdimensjonal hierarkisk modell om oppfattet tjenestekvalitet. 

 

Figur 1 Flerdimensjonal hierarkisk modell av oppfattet tjeneste kvalitet (Gill og White, 2009). 

I følge modellen, oppfatter pasienter helsetjenestens kvalitet på tre nivåer, og disse nivåene er 

gjensidig avhengige av hverandre. Dagger et al (2007) bruker en hierarkisk struktur som 

består av følgende nivå: 1) Det globale nivået er et over ordet nivå, forstått som oppfattet 

tjenestekvalitet alt i alt. 2) Dimensjoner er temaer som forklarer det overordnede nivået. 3) 

Sub-dimensjoner er undertemaer som tilhører og forklarer dimensjoner. Dagger hevder at 

oppfattet tjenestekvalitet kan undersøkes på hvert av disse nivåene, eller med spørsmål til alle 

tre nivåer. 
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Resultatene av tre kvalitative studier viste seg å samstemme med modellens hierarkiske 

struktur. Analysen viste at ni sub-dimensjoner kunne forklarede de fire viktigste 

dimensjonene om pasienters oppfatning av helsetjenestens kvalitet. Hver av dimensjonene 

skal presenteres senere. Først skisseres modellens teorigrunnlag. 

Modellen bygger på teori om kvalitet i helsetjenesten basert på artikler av Donabedian (1966, 

1980, 1992). Teorien viser at struktur, prosess og resultat er grunnleggende aspekter i 

helsetjenestens kvalitetsbegrep. Strukturer omfatter rammer og ressurser, i form av utstyr, 

medisinsk vitenskap og behandlingsmodeller, mens prosesser og resultater omhandler 

relasjoner mellom helsetjenestens brukere og utøvere, og knyttes til mellommenneskelige 

prosesser eller handlinger. Mellommenneskelige prosesser skiller mellom det emiske nivå, det 

usagte som tas for gitt, og det avklarte nivå.  

I den følgende presentasjonen av modellens skala, bruker jeg Dagger et al (2007) som kilde.  

Mellommenneskelig kvalitet ble forstått som væremåte, kommunikasjon og fellesskap. 

Kommunikasjon omhandlet interaksjonen i den mellommenneskelige prosessen, med 

utveksling av informasjon mellom bruker og utøver, enighet om interaksjon og nivået av to-

veis-kommunikasjon. Mellommenneskelige forhold omfattet også en felles forståelse av hva 

fellesskap er, og et levende fellesskap bygde på tillit og ønske om å opprettholde fellesskapet.  

Teknisk kvalitet handler om måten personalet tilbyr helsetjenester på og hvordan pasientene 

oppfatter resultatet av helsetjenester de har fått. Etter min mening virker begrepet teknisk 

kvalitet fremmed i psykisk helsevern. Begrepets innhold er imidlertid kjent. For at 

helsepersonell skal kunne tilby gode tjenester må de ha tilstrekkelig ekspertise. Ekspertise 

refererer til utøverens kunnskap i form av kompetanse, kvalifikasjoner og ferdigheter.  

Omgivelsenes kvalitet, omhandler atmosfære og fysiske forhold. Atmosfære referer til 

ubeviste egenskaper ved omgivelsene, skapt av faktorer som påvirker oppfattelsen av 

omgivelsenes vennlighet. Fysiske forhold er design, funksjon, signalsymboler og gjenstander 

i omgivelsene.  

Administrativ kvalitet, handler om administrative forhold som får tjenesten til å fungere for 

pasientene. Eksempler er: punktlighet, drift og støtte til pasientene.     
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3.4 Modellens utbredelse 
Den flerdimensjonale hierarkiske modellen til Dagger et al (2007), ble utviklet fra 

litteraturstudier av ansatte ved tre universiteter i Australia. Modellen ble prøvd ut i privat 

helsetjeneste i tre byer. Den australske artikkelen «A critical review of patient satisfaction» 

anbefaler modellen (Gill et al, 2009). 

I følge Dagger et al (2007) blir kontekstspesifikke modeller av helsetjenestens kvalitet, 

overskygget av forskningsfeltets interesse for å måle pasienttilfredshet og objektive data. 

Ulempen er at mange kvantitative studier har for svakt teorigrunnlag til å gi målinger med 

god intern- og ekstern validitet. For å få oversikt over disse forholdene må forskningen 

knyttes til konteksten den undersøker. 

3.5 Oppsummering om teoretiske perspektiver 
Dagger et al (2007) hevder at den hierarkiske modellen om oppfattet tjenestekvalitet gir et 

robust rammeverk som kan brukes i undersøkelser av pasienterfaringer. Modellens nivåer er 

gjensidig avhengige av hverandre. Dimensjonene mellommenneskelig kvalitet, teknisk 

kvalitet, omgivelsenes kvalitet og administrativ kvalitet forklarer sammen med ni sub-

dimensjoner oppfattet tjenestekvalitet alt i alt.  

Modellen bygger på teori om kvalitet i helsetjenesten. Et behandlingstiltak defineres som en 

strukturell ressurs, mens måten behandlingen blir gitt på er prosesser eller handlinger. 

Pasientens utbytte av tiltaket ses som et resultat av ressurser og prosesser. 

Studiens teoretiske modell går til kjernen av utfordringene med å identifisere og forstå 

pasienters erfaringer. For å unngå en studie der andre har definert hvilke temaer pasienter skal 

spørres om, er denne studien empiristyrt. Det betyr at modellen om oppfattet tjenestekvalitet 

ikke la rammer for datainnsamlingen og funnene. Modellen brukes til å diskutere studiens 

forskningsspørsmål og reflektere over studiens funn i kapittel 6. 
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4 Metode 
Metodekapittelet gir en oversikt over studien og klargjør vitenskapsteoretisk perspektiv og 

hvordan studien ble gjennomført. Innledningsvis presenteres designet og vitenskapsteorietiske 

refleksjoner. Videre beskrives studiens metode med hensyn til utvalgsstrategi, datasamling, 

analyse og fortolkning. Studiens metodiske kvalitet og forskningsetiske overveielser 

redegjøres for avslutningsvis. 

4.1 Design 
Utforming av forskningsdesignet innebar valg av tema, forskningsspørsmål, metode for 

datainnsamling, teknikker for analyse og presentasjonsform (Nord, 1998). Bakgrunn for valg 

av tema og forskningsspørsmål ble beskrevet innledningsvis. Status på forskningsfeltet 

synliggjorde et behov for en undersøkelse som fikk fram tema pasienter mente var viktige å 

belyse. Derfor ble studien gjennomført i en intensiv, induktiv design (Holm, 2006). For å 

kunne avdekke tema pasienter mente var viktige, ble det planlagt en naturalistisk tilnærming 

med et utforskende opplegg. Denne tilnærmingen var fleksibel og deltakerne fikk fortelle fritt 

om sine erfaringer. Designet gjorde det mulig å identifisere hovedtema og undertema i 

pasientenes beskrivelser ut fra nyanser og mønstre i datamaterialet. Funnene ble vurdert i 

forhold til tidligere forskning og den teoretiske modellen av Dagger et al (2007). Modellen 

ble brukt til å diskutere studiens forskningsspørsmål og reflektere over studiens funn. 

4.1.1 Vitenskapsteoretisk perspektiv 

Å forstå andres meninger og å skape kunnskap om meningene, handler om 

vitenskapsteoretiske spørsmål som; ”Hva er i verden?” og ”Hvordan oppnås viten?” (Holm, 

2006). Ulike meningssystemer, såkalte paradigmer, gir ulike svar på hva som kan forskes på 

og hvordan det kan gjøres. Et paradigme er de grunnleggende meningssystemene som 

rettleder forskeren, ikke bare i valgene av metode, men på forståelse av virkeligheten.  

Denne studien ble inspirert av hermeneutikk. Et sentralt element i hermeneutisk tenkning, er å 

fortolke meningen bak det som formidles på bakgrunn av forståelse av deltakerens livsverden 

(Kvale et al 2009). Forskeren går inn i en prosess som bidrar til en utvidet forståelse av et 

tema, i dette tilfellet pasienterfaringer. Prosessen betegnes som den hermeneutiske sirkel, eller 
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spiral, og målet er å oppnå en felles forståelse mellom forsker og det som forskes på 

(Gadamer, 2010; Kvale og Brinkmann, 2009, Fleming, Gaidys og Robb, 2003).  

4.1.2 Egen forforståelse 

I kvalitative studier bruker forskeren seg selv som instrument, og erkjenner at tidligere 

forståelse påvirker hva som forstås (Fleming et al, 2003). Et grunnleggende 

forståelsesproblem oppstår når forskerens gruppetilhørighet er forskjellig fra studiens 

deltakere. Denne forståelsen skjerpet oppmerksomheten på skillet mellom mine antakelser og 

det deltakerne fortalte. Å bli kjent med egne tanker om hva som kan være viktig for pasienter 

i alderspsykiatrisk avdeling, var viktig. Tidligere deltakelse i utprøving av 

pasienttilfredshetsintervju, prøveintervjuet i denne studien, samtaler i fagmiljøet, med 

forskere og med medstudenter bidro til en bevisstgjøringsprosess.  

Kjennskapen til egen tankeverden kan likevel ikke bli fullstendig. Før studien startet, hadde 

jeg en helhetsforståelse av at pasientens situasjon både som individ og samfunnsmedlem. 

Videre var jeg opptatt av at pasienter gjennomgikk en prosess under oppholdet der relasjoner 

både innenfor og utenfor sykehuset påvirket deres forventninger til helsetjenesten. 

Pasienterfaringer var for meg et begrep som handlet om pasienten selv, hverdagslivet i 

avdelingen og større linjer knyttet til behandling og samhandling. 

Gjennom praksiserfaring og videreutdanning i psykisk helsearbeid var jeg oppmerksom på 

prosesser knyttet til relasjonskompetanse. I arbeidet tok kolleger og jeg imot nye pasienter, 

arbeidet med dem og planla utskriving sammen med dem. Hver pasient hadde sitt tverrfaglige 

team, og det var et uttalt mål å møte pasientene og deres pårørende med respekt, varme 

innlevelse og ekthet. Jeg syntes alt i alt at vi gjorde mye godt arbeid. De største utfordringene 

var å hjelpe pasienter som både hadde psykisk lidelse og store sosiale problemer. Disse 

pasientene fikk ofte et tilbud på en annen institusjon etter oppholdet i alderspsykiatrisk 

avdeling. 
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4.2 Utvalgsstrategi og rekrutteringsprosedyre 

4.2.1 Utvalgsstrategi 

Utvalgsstrategien omfattet to nivåer, sykehusnivået og deltakernivået. På sykehusnivået ble 

det gjort et hensiktsmessig utvalg av fire sykehus. Sykehusene hadde pasienter fra ulike 

geografiske områder, fra by- og landområder. Fire ulike alderspsykiatriske døgnavdelinger 

med unike miljø og unik behandlingsmåte, gav data fra ulike kontekster innen fagfeltet.  

På deltakernivået fikk studien et hensiktsmessig utvalg av informasjonsrike pasienter. Det at 

de var informasjonsrike betydde at de kunne fortelle om sine erfaringer med oppholdet og der 

i gjennom gi fyldige beskrivelser til studien. Sammensetningen av pasienter i 

alderspsykiatriske avdelinger gjorde det nødvendig å vurdere om pasientenes hukommelse, 

evne til rasjonell tenkning og psykiske stabilitet var god nok. Forming av utvalget omfattet 

derfor etiske, medisinske og samfunnsnyttige vurderinger. Av etiske hensyn måtte pasienten 

forstå studiens hensikt og kunne gi et informert samtykke. Av medisinske grunner ble 

pasienter som kunne få uforholdsmessig vanskelige eller ambivalente følelser med å fortelle 

om sine erfaringer ikke spurt om å delta. Samtidig var det viktig å få med deltakere som 

gjenspeilet pasientgruppen i alderspsykiatrisk avdeling og som hadde bakgrunn fra ulike 

samfunnslag. Studiens inklusjons- og eksklusjonskriterier bygde på tidligere studier fra 

alderspsykiatriske avdelinger (Sand, 1999; Holm et al, 2009) og erfaring med undersøkelser 

av pasienterfaringer i alderspsykiatrisk avdeling ved Ahus (Fjellestad, 2007). 

Utvalget hadde følgende inklusjonskriterier: 

 (a) Pasienter som hadde vært innlagt i minst syv døgn. (b) Pasienter som etter skjønnsmessig 

vurdering kunne kommunisere verbalt, forstå intervjuspørsmålene og husket godt nok til å gi 

rasjonelle svar. (c) Pasienten skulle kunne bekrefte frivillig deltakelse.  

Følgende pasientgrupper ble ekskludert:  

(a) Pasienter som ikke var samtykkekompetente. (b) Pasienter med betydelig kognitiv svikt, 

eller med færre enn 25 poeng på skåringsundersøkelsen MMSE-NR, der skalaen går fra 0 - 30 

(Strobel og Engedal, 2008). (c) Pasienter hvor forståelse og bearbeiding av informasjon kunne 

være påvirket av betydelig kognitiv svikt, aktiv psykose eller vrangforestillinger. 
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Grunnen til en nøye vurdering av pasientens hukommelse var at pasienter med redusert 

kognitivt funksjonsnivå, kan ha vansker med å svare på spørsmål om erfaringer (Sand, 1999; 

Holm et al, 2009). Alderspsykiatrisk avdeling bruker vanligvis et grovt screeningverktøy, som 

gir en orienterende kartlegging av pasienters kognitive funksjon, MMSR-NR. Verktøyet er 

egnet for å vurdere om pasienter kan inkluderes i en studie (Strobel et al, 2008). 

Kontaktpersonen hadde tilgang til pasientenes skåre på MMSE-NR, og vurderte om pasienten 

kunne delta ut fra denne og ut fra klinisk kunnskap.  

Utvalget bestod av seks kvinner og tre menn mellom 65 og 89 år. En oppsummering av 

sosiodemografiske data viste at syv av åtte deltakere hadde barn, tre deltakere delte 

husholdning med ektefelle eller samboer. Seks deltakere var aleneboende, av disse seks var; 

en ugift, en skilt, to enker, en enkemann og en hadde ektefelle på korttidsplass på sykehjem. 

En deltaker hadde hverken husholdningspartner eller barn, men hadde hjelpsomme venner. 

Fysisk helse blant deltakerne varierte fra å kunne gå lange turer, til å bruke hjelpemidler for å 

kunne gå, fra å være selvhjulpen til å trenge hjelp til personlig hygiene og påkledning. 

Deltakernes utdanningsbakgrunn etter 7-årig folkeskole var fra ingen til fire års utdanning. 

Alle deltakerne var etnisk norske. Deltakernes psykiske helse hadde variert under oppholdet 

fra dyp depresjon til opplevelse av at vanskelige tanker var borte og at det skulle bli godt å 

komme hjem. Utvalget gav deltakere til studien med ulik bakgrunn. Utvalget var i 

overensstemmelse med litteratur om forskjeller og likheter som vanligvis forekommer i 

pasientenes sosiodemografiske data i en alderspsykiatrisk avdeling (Engedal, 2008).  

4.2.2 Rekrutteringsprosedyre 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjente studien, før 

alderspsykiatriske avdelinger ble spurt om å finne deltakere, se vedlegg II. Avdelingssjefer for 

seks alderspsykiatriske avdelinger fikk forespørsel om deltakelse i studien, først per telefon 

deretter i brev, se vedlegg III. Fire avdelingssjefer bekreftet skriftlig at intervjuer kunne tas 

opp i deres avdeling. Bekreftelsene med opplysninger som identifiserer sykehusene vedlegges 

ikke. Seksjonssjef / avdelingsleder ved de alderspsykiatriske avdelingene fant en 

kontaktperson som deltok på et informasjonsmøte om studiens hensikt, kontaktpersonens 

oppgaver og etiske hensyn i utvalg av pasienter.  

Pasientens skriftlige informerte samtykke ble innhentet av forsker som informert pasienter om 

studien etter at studiens kontaktperson hadde delt ut informasjonsskriv og pasienten hadde 
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sagt seg villig til å motta mer informasjon, se vedlegg IV. Med denne prosedyren ble studien i 

størst mulig grad fristilt fra institusjonen. Etter muntlig og skriftlig informasjon fra forsker, 

fikk pasienten betenkningstid før et frivillig samtykke kunne gis. 

4.3 Intervjuene 
Forsker hadde ingen forhåndsinformasjon om deltakerne. Arbeidet med å forstå deltakernes 

situasjonsforståelse og meningsuttrykk, startet derfor under intervjuene.  

4.3.1 Gjennomføring av intervjuene 

Intervjuene ble gjort i enerom i pasientenes døgnavdeling, intervjuer og deltaker var til stede. 

Intervjuene ble gjennomført en av de siste dagene før pasientenes utskriving. Intervjuene ble 

innledet med gjensidig presentasjon og lett prat for å skape en god atmosfære. Når begge var 

klare, bad forsker om tillatelse til å starte båndopptaker. Med utgangspunkt i en temabasert 

intervjuguide, (se vedlegg V), og erfaring fra prøveintervjuet, fikk deltakeren fritt beskrive 

sine erfaringer knyttet til spørsmålene: ”Kan du si litt om hvordan har du hatt det mens du har 

vært her?” og ”Hva har vært viktig for deg mens du har vært her?” For å få del i deltakerens 

virkelighetsforståelse, prøvde forsker å innta en undrende og meningssøkende holdning. 

Underveis ble det tilstrebet ikke å forstyrre deltakerens tankerekker eller å stille ledende 

spørsmål. 

Det eksplorerende opplegget kjennetegnes av en fleksibel struktur (Malterud, 2011). Jeg lyttet 

oppmerksomt for ikke å overhøre tema deltakeren tok opp. Hjelpespørsmål, anbefalt av Hsieh 

og Shannon (2005) ble brukt for å få utdypende svar; ”Kan du si litt mer om det?” eller 

”Forstår jeg det riktig når...?” Deltakeren fikk snakke ut, interessante tema gikk jeg tilbake 

til. Hensikten var både å forstå det manifeste budskapet, som ble sagt direkte og å avdekke 

latent budskap, det som ble sagt ”mellom linjene”. Sammenhenger og tolkninger ble utforsket 

med spørsmål som; ”For en stund siden nevnte du ... , hva betyr det i denne sammenhengen?” 

Kunnskap ble på denne måten til, i en kombinasjon av pasientens formidling og forskers 

spørsmål. Målet var å oppnå en felles forståelse om pasientens forventninger til og erfaringer 

med oppholdet. I hermeneutikken omtales en slik forståelse som en horisontsammensmeltning 

(Fleming et al, 2003; Kvale et al, 2009; Gadamer, 2010).  



 

25 

De fleste deltakerne snakket fritt og engasjert, men i perioder ble de stille. Det virket som de 

ikke hadde mer å fortelle. Med et hjelpespørsmål eller gjentakelse av et følingsladet ord i 

respondentens siste setning, kunne det komme nye momenter. Fortolkningen startet på denne 

måten under intervjuet, i form av å lytte ut og å stille oppklarende spørsmål til deltakerens 

beskrivelser. Hvis denne teknikken ikke fikk samtalen på gli igjen, ble spørsmål fra den 

temabaserte intervjuguide brukt.  

Intervjuguiden var basert på forskningsstatus og litteraturgjennomgang, og i første del av 

intervjuet var spørsmålene åpne og undrende. Intervjuguidens del to med konkrete spørsmål 

om temaområder som ble funnet i litteratursøk, skulle etter planen brukes mot slutten av 

intervjuet hvis pasienten ikke allerede hadde nevnt disse områdene og ikke kom med flere 

spontane innspill. Jeg erfarte at respondentene hadde snakket om de fleste av disse områdene 

på en eller annen måte. Hvert intervju ble avsluttet med spørsmål om det var noe vi ikke 

hadde snakket om angående det å være i alderspsykiatrisk avdeling. I denne forbindelse var 

det også naturlig å oppsummere det vi hadde snakket om. Etter avsluttet intervju, takket jeg 

for samtalen. Det ble ikke gjort gjenintervjuer slik Kvale et al (2009) anbefaler. Begrunnelse 

for dette var dels at deltakerne kunne synes det var en ulempe å gjøre et nytt intervju hjemme 

etter utskriving og dels resursmessige fra min side. For å forberede meningsfulle spørsmål, 

leste jeg forskningsartikler om aktuelle tema i pasienterfaringsintervju før intervjuene.  

Intervjumaterialet utgjør de erfaringer hver enkelt deltaker ville dele, ut fra sine tanker om 

oppholdet på intervjutidspunktet. Intervjusamtalene varte så lenge deltakerne ønsket, 

vanligvis omtrent en time. Snarest mulig etter avsluttet intervju, noterte jeg refleksjoner om 

intervjusituasjonen. Notatet inneholdt informasjon om situasjonen som ikke ble sagt med ord. 

Disse opplysningene kom til nytte i analyse av latent og manifest innhold i intervjumaterialet. 

Donabedian (1988) bruker begrepet det emiske om det usagte.  

4.4 Analyseprosessen 
Analysens hensikt er å forstå og å fortolke helheten i det samlede tekstmaterialet. Å oppnå 

forståelse innebærer en analyse med både tolkninger og refleksjoner. I henhold til studiens 

overordnede plan er analyseprosessen sammenhengende, fra intervju via transkribering til 

analyse av tekstmaterialet (Kvale et al, 2009; Fleming et al, 2003). Sentralt i denne prosessen, 
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står dialogen med materialet om hvordan det kan besvare forskningsspørsmålet. For å gjøre 

analysen tilgjengelig for andre, vises framgangsmåten. 

4.4.1 Hvordan forstå hva respondentene mener? 

Ut fra grunnantakelsen i en fortolkede hermeneutisk vitenskapstradisjon kan forsker forstå 

deltakerens beskrivelser og anta at det som forstås er sant ut fra gitt kriterier (Eilertsen, 2000). 

For å oppfylle kriteriene må forsker skille mellom egne tanker som aktualiseres på bakgrunn 

av tidligere erfaringer (fordommer) og deltakerens meninger (Gadamer, 2010). Det innebærer 

at deltakerens erfaringer må forstås på deres premisser, ut fra deres forståelse av situasjonen. 

Å besvare forskningsspørsmålet forutsetter imidlertid at forsker foretar en egen reise inn i 

pasientenes erfaringer, og knytter pasientens inntrykk til egne erfaringer og kunnskaper ved 

tankemessig bearbeiding. Refleksiviteten denne bearbeidingen krever, uttrykkes gjennom 

beskrivelse av forståelsesprosessen og er et av vurderingskriteriene for studiens kvalitet 

(Fleming et al, 2003). 

Forståelsen er i en kontinuerlig utvikling, som stadig utvides (Gadamer, 2010; Fleming et al, 

2003). Intervjusamtalene gav rik tilgang til deltakernes forståelse av sin situasjon. Under hvert 

intervju undersøkte jeg både min umiddelbare forståelse av deltakernes beskrivelser, og 

hvilken betydning deltakerne la i sine utspill. 

4.4.2 Å omforme tale til tekst 

Lydopptakene ble først lyttet igjennom en gang, mens jeg spurte meg selv; hva er 

meningsinnholdet i det deltakeren forteller? Stikkord med umiddelbare tanker, ble tilføyd et 

refleksjonsnotat som var påbegynt like etter intervjuet. Ved andre gangs lytting ble 

lydopptaket omformet til skriftlig tekst. Lett identifiserbare livshendelser som ikke kunne 

brukes i videre analyse, ble notert med noen stikkord, og teksten ble avidentifisert ved at 

personnavn, kjønn, alder, stedsnavn og institusjonsnavn fikk en tom plass. Lydopptaket ble 

lyttet til en tredje gang, for å kontrollere at tekstmaterialet var korrekt, og for å notere 

spontane tanker om mulige temaer og sammenhenger i teksten. Med denne tredelte 

gjennomgangen, fikk jeg et helhetlig inntrykk av stemningen i intervjusamtalene. Før videre 

analyse ble tekstmaterialet redigert med hensyn til gjentakelser og dialektuttrykk som skapte 

uklarheter.  



 

27 

4.4.3 Tekstanalysen 

Tekstanalysen organiserte, fortolket og sammenfattet tekstmaterialet inntil funn ble 

identifisert som temaområder. Analysearbeidet bidro dermed til å besvare studiens 

overordnede mål, å få kunnskap om hva som er viktig for pasienter i alderspsykiatrisk 

avdeling. Arbeidet fulgte hovedsakelig anbefalinger av Kvale et al (2009), Malterud (2011) 

og Fleming et al, (2003).  

Det ble gjort en induktiv innholdsanalyse, det vil si at empiri formet tema og begreper. For å 

forstå tekstens sammenhenger og meninger stilte jeg spørsmål til tekstmaterialet inntil jeg 

mente å ha nådd det Kvale et al (2009 s. 217) kaller ”en indre enhet i teksten, som er uten 

logiske brist.” For å oppnå dette ble teksten gjennomarbeidet i tre tolkningskontekster: (1) å 

finne et felles uttrykk for materialet, (2) å finne meningsinnholdet i hver enkelt setning eller 

avsnitt, vurdere den og å prøve forståelsen mot egen forforståelse (3) å undersøke setningenes 

meningsinnhold i forhold til helhetsinntrykket av teksten. Analysens innebar en stadig 

utvidelse av den helhetlige forståelsen, der refleksjon over egen forforståelse bidro til å løfte 

tekstmaterialet på et høyere abstraksjonsnivå. Fleming et al (2003) kaller dette å identifisere 

og beskrive arbeid mot felles forståelsesfenomen. Fenomen er observerbare fakta eller 

hendelser som reflekterer begrep. 

I analysens første tolkningskontekst ble hvert intervju lest flere ganger, som en fortelling 

(Kvale et al, 2009). Etter lesingen ble et hovedinntrykk sammenfattet i noen få setninger. 

Innholdet ble sammenholdt med refleksjonene som var notert etter hvert intervju, og 

sammenfatningene ble samlet i ett dokument. I en ny gjennomlesning ble erfaringsnære 

begrep som kunne bli forslag til undertema, notert i intervjutekstens venstre marg, og 

spontane refleksjoner ble notert i intervjutekstens høyre marg. Foreløpige undertema og 

spontane refleksjoner, ble samlet i en lang liste. Denne listen og sammenfatningen som var 

laget, gav til sammen et førsteinntrykk av at alle respondentene var opptatt av temaene 

relasjoner, behandling og medbestemmelse. Disse uttrykkene ble fokus for videre 

undersøkelse av materialet. Uttrykkene representerer deltakernes meninger slik jeg som 

forsker forstod dem. Kvale et al (2009) kaller dette tolkningsnivået selvforståelse. 

I analysens andre tolkningskontekst ble hver enkelt setning undersøkt for å finne 

meningsenheter og hvilke tema meningen kunne knyttes til. Aktuelle tema ble vurdert mot 

egen forforståelse, for deretter å la forståelsen bli utfordret av undertemaene jeg hadde 
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kommet fram til. Kvale et al (2009) betegner denne prosessen som kritisk forståelse. En 

detaljert analyse av tekstens mening, kan gjøres på mange måter (Kvale et al, 2009; Hsieh et 

al, 2005). Hensikten er å prøve ut hva hver enkelt setning betyr og hvilken sammenheng den 

står i.  

Meningsfortetning brukes ofte i kvalitative analyser for å få oversikt over materialet (Kvale et 

al, 2009). Tekstmaterialet, 75 sider, ble overført fra Windows programmet Word 2007 til 

Excel 2007. Teksten ble delt i 290 utsnitt som ble kodet med intervjunummer og nummer på 

utsnitt. Hvert utsnitt ble kondensert til en meningsenhet med tilsvarende nummer. Eksempler 

på kondensering, fra intervjumateriale til meningsenheter, vises i tabell 1.  

Gjennom flere prosess-runder, ble intervjuteksten fortolket og omformet til meningsenheter, 

undertema og overordnet tema. Tolkning av meningsenheter og valg av undertema på dette 

analysetrinnet, ble vurdert opp mot undertema slik de ble oppfattet spontant under lesning i 

første analysetrinn. Etter denne prosessen var materialet samlet i 31 undertema, som senere 

ble slått sammen til tre tema. Organiseringen av tekstmaterialet gav mulighet for en fleksibel 

analyse både på langs og på tvers av datamaterialet. Setninger kunne analyseres uten å fjerne 

dem fra helheten.  

Sitater som illustrerte studiens hovedfunn ble valgt ut for å gi innsikt i kvaliteter ved funnene. 

Sitatene ble nøye gransket i forhold til helheten de var hentet ut fra. Hensikten var at 

forskerens refleksjoner rundt sitatene, både kunne utvide forståelsen av 

meningssammenhenger utover det den enkelte respondent uttrykte direkte, og at denne 

meningen kunne settes inn i mønsteret av meninger. Kodenummeret fulgte sitatene inntil den 

utvidede forståelsen var funnet. 

Flere matriser ble brukt i analyseprosessen for å få oversikt sentrale sitater og tilhørende 

meningsenheter, nedenfor vises et eksempel. 
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Tabell 1 Fra transkribert tekst til meningsenheter   

Transkribert tekst Meningsenheter 

Det er klart når man har psykiske problemer, er 

man ganske følsomme for sånne ting, så det er 

viktig at betjeningen er vennlige og blide. 

Helsepersonellets vennlighet er viktig 

for følsomme pasienter.  

Det er veldig viktig at du føler deg velkommen og 

at de er interessert i deg som person, og at de er 

innstilt på å hjelpe deg til å komme videre. 

Helsepersonells interesse og innsats for 

pasienten som person er viktig for 

bedring. 

Vi har brukt god tid til å planlegge utskrivingen. 

Jeg har fått god tid til å forberede meg. Det 

skjedde ved hjelp av møter her. 

Pasienten er en samarbeidspartner og 

deltar i samhandling på tvers av 

helsetjenestens nivåer. 

 

På analysens tredje tolkningsnivå ble hver enkelt setnings betydning sett i forhold til 

helhetsinntrykket av intervjumaterialet. Materialet ble på denne måten brukt som rettesnor for 

å vurdere om forslag til tema stemte med sammenhengen setningen var hentet ut av. På dette 

nivået, ble analysen inspirert av den teoretiske modellen til Dagger et al (2007). Modellens 

perspektiver bidro til at temaer pasienter tok opp kunne ses i en større sammenheng.  

Den nye forståelsen som fant støtte i tekstmaterialet, bidro til å se at deltakerne knyttet temaet 

relasjoner, behandling og medbestemmelse til tjenestens kvalitet. Jeg fikk en dypere forståelse 

av at deltakerne satte relasjonserfaringer i sammenheng med sin fortid og fremtid. Både 

individuelle forhold og fellestrekk ved deltakernes vurderinger, ble tydeligere med modellen 

enn på analysens tidligere trinn.  

I denne tolkningskonteksten ble funnene i tekstmaterialet avveid mot tidligere forskningsfunn 

og teori. Avveiningene som bidro til å velge ut begreper og utvikle begrepsforståelse 

diskuteres etter presentasjonen av funnene. 
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Tabell 2 Fra meningsenhet til tema 

Meningsenheter Undertema 1 Undertema 2 Temaområde 

Helsepersonellets vennlighet 

er viktig for følsomme 

pasienter. 

Helsepersonells 

vennlighet 

Helsepersonells 

væremåte 

Relasjoner  

Helsepersonells interesse og 

innsats for pasienten som 

person er viktig for bedring. 

Helsepersonells 

metoder 

Helsepersonells 

ekspertise og 

kompetanse 

Behandling 

Pasienten er en 

samarbeidspartner og deltar i 

samhandling på tvers av 

helsetjenestens nivåer. 

Pasienten er en aktiv 

samarbeidspartner 

Pasienten deltar i 

beslutninger 

Medbestemmelse 

 

4.5 Studiens kvalitet 
Kunnskapsgrunnlaget i studien ble skapt i individuelle intervjusamtaler med pasienter. 

Metodekapittelets første del hadde til hensikt å gi leseren innsyn i forskningsprosessen. 

Kapittelets andre del retter søkelyset mot studiens gyldighet. Kvaliteten avhenger av om 

kunnskapen som er presentert kan vurderes som gyldig med hensyn til dens troverdighet, 

pålitelighet og ivaretakelse av etiske hensyn (Malterud, 2011; Kvale et al, 2009). Anerkjente 

forskere som Malterud (2011), taler for at også refleksivitet er et sentralt vurderingskriterium i 

kvalitative studier. Samlet gir disse aspektene et grunnlag for å vurdere studiens kvalitet.  

4.5.1 Troverdighet 

Begrepet ”trustwordiness” ble lansert av Lincoln og Guba, og viser til om trinnene i 

forskningsprosessen er redegjort for på en grundig og tillitsvekkende måte, slik at de kan 

identifiseres og forstås av andre (Lincoln og Guba, 1985; Fleming et al, 2003; Fagermoen, 

2005; Kvale et al, 2009).   
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Studiens idé er redegjort for innledningsvis, og tematikken bygger på forskningsstatus som 

ble identifisert etter en litteraturgjennomgang. Gjennom hele forskningsprosessen har 

oppmerksomheten stadig blitt rettet mot om utførelsen er i overensstemmelse med studiens 

overordnede plan, og om metoden egner seg for å besvare forskningsspørsmålet. Studiens 

analyseprosess er beskrevet trinnvis fra sitat til meningsbærende enheter, undertema og tema. 

Prosessen pågikk inntil studiens hovedtema utkrystalliserte seg. Funnpresentasjonen skiller 

mellom deltakernes erfaringer og forskerens tolkninger innenfor tre fortolkningskontekster, 

inspirert av Kvale et al (2009). Funnpresentasjonen tydeliggjøres i adskilte 

fortolkningskontekster ved at sitater brukes som utgangspunkt for refleksjoner.  

Malterud (2011) vektlegger troverdigheten av tolkning av funnene og diskusjonen rundt dem i 

vurdering av en studies gyldighet. Matrisen som ble brukt i analyseprosessen viser tolkninger 

under analyseprosessen, mens diskusjon av tolkninger kommer i et eget kapittel basert på 

forskningsstatus og teoretiske perspektiver. Studiens troverdighet ble styrket med støtte for 

funn i denne studien i tidligere forskning. Der funnene avvek fra tidligere forskning, er det 

sannsynliggjort hvorfor det ikke var samsvar i funn.  

Studien hadde deltakere fra flere avdelinger. Det sikret studien god tilgang til pasienter og 

reduserte faren for å identifisere deltakerne og avdelinger i presentasjon av resultater. Flere 

deltakere i studien kommenterte at de kunne snakke friere om alle typer erfaringer, siden 

studien hadde deltakere fra flere avdelinger.  

Ved gjennomgang av de siste intervjuene var materialet variert og beskrivelsene gav rikelig 

materiale for en analyse. Dette er et av kjennetegnene på at datainnsamlingen kan avsluttes 

(Malterud, 2011). 

4.5.2 Pålitelighet 

Studiens pålitelighet er styrket gjennom å gi andre innsikt i studiens bakgrunn, framskaffelse 

av litteratur, empiri og teoretiske perspektiver som påvirker tolkninger og diskusjoner. 

Litteraturgjennomgangen viste at manglende teorier har preget forskningen på 

pasienterfaringer, og prosessen med å finne studiens teorigrunnlag beskrevet i kapittelet om 

teoretiske perspektiver. Studiens teoretiske perspektiver er redegjort for og modellen som ble 

valgt var forskningsbasert. Utvalget ble nøye vurdert slik at det kan festes lit til erfaringene 
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pasientene formidlet. Det styrket at studien undersøker det den er ment å undersøke. Til 

sammen styrker disse faktorene funnenes gyldighet, og studiens verdi for praksis.   

Studiens empiriske pålitelighet kan vurderes ut fra beskrivelsene av intervjuene og 

presentasjonen av funnene. Intervjuene startet med åpne spørsmål og om forståelsen av 

pasientens mening var rett ble undersøkt ved å stille kontrollspørsmål under intervjuene. På 

slutten av hvert intervju ble forståelsen av innholdet oppsummert og ble deltakeren ble bedt 

om å korrigere misforståelser. Intervjusamtalen ble avsluttet med spørsmål om deltakeren 

hadde mer å fortelle. Studiens pålitelighet styrkes ved hovedveileder har fulgt og vurdert hele 

forskningsprosessen gjennom granskning av datamaterialet og gjennom veiledning i gruppe 

og individuelt.  

Funnene presenteres ved å veksle mellom en helhetlig tolkning av intervjumaterialet og å 

underbygge tolkningen med sitat. Sitatene brukes for å få fram nyanser og spenningsforhold i 

deltakernes beskrivelser. Beskrivelsene gjengis slik at meningen kommer fram, men uten at 

deltakerens identitet blir kjent.  

4.5.3 Refleksjon 

Kvalitativ forskningstradisjon bygger på forskerens egenforståelse, og evne til refleksjon 

(Rice og Ezzy, 1999). Å skrive har vært en læreprosess. Gjennom å ta stilling til deltakernes 

beskrivelser, har jeg følelsesmessig og intellektuelt undersøkt egne erfaringer for å oppnå ny 

forståelse og for å vurdere deltakernes beskrivelser på nytt. Jeg har prøvd å ha et kritisk 

perspektiv på egne tolkninger.  

Å formidle et budskap sett med pasientens øyne, krevde en omstilling som jeg arbeidet med 

før, under og etter intervjuene. I skriveprosessen ble dobbeltrollen som fagperson og forsker 

satt på spissen da jeg skulle velge studiens teoretiske perspektiv. I starten var jeg opptatt av å 

finne et felles teorigrunnlag som kunne godtas av ulike profesjoner som arbeider i en 

alderspsykiatrisk avdeling. Dette felles grunnlaget med felles grunnleggende antakelser fant 

jeg ikke. Hver profesjon har sine yrkesspesifikke ferdigheter som et sett av ferdigheter, 

teknikker og metoder som hører til et bestemt yrke, og som blir brukt i yrkesutøvelsen av det 

(Skau, 2005, 57). Etter denne erkjennelsen, kom en lammende følelse av usikkerhet knyttet til 

teorigrunnlag, før jeg begynte å ane at pasienterfaringer i denne studien kan ses ut fra 

pasientperspektivet i en humanistisk tradisjon. 
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Dagger et al (2007) utviklet modellen om oppfattet tjenestekvalitet ut fra humanistiske 

verdier. Humanismen løfter fram menneskets iboende verdighet og ukrenkelighet. I vestlig 

kultur koples verdighet og ukrenkelighet til individuell frihet, ansvarlighet og 

medmenneskelighet. Kulturarven påvirker pasienters erfaringer og den påvirker meg som 

psykiatrisk sykepleier. Studiens teorigrunnlag samsvarer derfor godt med sykepleiens 

grunnlag. Den humanistiske kulturen har formet dagens sykepleieideal, som fokuserer på 

samspillet i individets psykiske, fysiske, sosiale og åndelige dimensjoner (Hummelvoll og 

Granerud, 2009). I tråd med dette idealet søkes helhetlige perspektiver på antakelser om 

hvordan pasienters erfaringer formes og uttrykkes.  

Funnene er ikke generaliserbare, eller direkte overførbare til andre enn deltakerne i denne 

studien. Overføringsverdien ligger i temaene og refleksjonene rundt disse, og til slutt av 

studiens totale troverdighet. Studiens verdi kan vurderes av klinikere med hensyn til om 

diskusjoner og konklusjoner gir mening for praksis. Det kan være en styrke at 

pasienterfaringer tematisert på tvers avdelinger. Resultater som var spesifikke for en avdeling 

er nedtonet til fordel for resultater som var gjennomgående ved alle avdelingene. Kvalitative 

studier kan gi grunnlag for teoretisk generalisering (Malterud, 2011). Mulighet for teoretisk 

generalisering vurderes ut fra om andre har nytte av begrepene som ble brukt i denne studien.   

4.5.4 Forskningsetiske overveielser 

Studien inkluderte pasienter mens de var innlagt i institusjon og er derfor gjennomført i 

henhold til formelle etiske krav til medisinsk og helsefaglig forskning. I 

Helsinkideklarasjonen er ikke-skadeprinsippet overordet andre prinsipp (Ruyter et al, 2007). 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, godkjente studien. I tillegg ble 

godkjenning fra personvernombudet innhentet ved de fire sykehusavdelingene som ville delta. 

Godkjenning fra personvernombud og bekreftelse fra avdelingssjefer vedlegges ikke siden de 

inneholder opplysninger som identifiserer sykehusene. 

Forskningsetiske overveielser omhandler formelle krav til forskningsetikk og forskerens 

etiske utfordringer, i planlegging og under gjennomføring av studien. I kvalitative studier 

opplever forskere etiske utfordringer knyttet til ”samhandlingsaspektet, samtykkeaspektet og 

personvernet” (Malterud, 2008 s. 14). I det følgende beskrives disse aspektene.  
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Prosessen mellom pasient og forsker startet da forsker møtte pasienter som vurderte å delta i 

studien. Forsker hadde ikke profesjonelle eller private relasjoner til pasientene, og 

understreket at deltakelse var frivillig. Det ble tatt god til informasjon. Imidlertid kan man 

ikke vite på forhånd om følelsesmessig vanskelige tema blir berørt. Forsker opplevde at 

samtalene krevde sensitivitet for deltakernes grenser for hva de kunne si uten å føle at de 

baksnakket helsepersonell i avdelingen. Personvernet innebar at noen sensitive funn om 

deltakernes livsbelastninger behandles generelt.  

Kjennskap til pasientgruppen og erfaring med å intervjue eldre pasienter, gav en følelse av å 

vite når jeg kunne stille utdypende eller avklarende spørsmål, og når jeg burde være stille og 

gi dem tenketid. Pasientene gav ikke uttrykk for at intervjusituasjonen ble belastende, og 

dermed til skade eller ulempe. Studiens kontaktperson, hadde vurdert pasientenes psykiske 

stabilitet i henhold til studiens inklusjons- og eksklusjonskriterier. Det gav trygghet i 

gjennomføring av samtalene. Det oppstod ingen situasjoner som medførte behov for 

oppfølging av deltakere i etterkant av intervjuene, noen kan likevel ha følt på ubehag ved å 

fortelle om forhold til forsker som de ikke ville delt med personalet i avdelingen.  

Deltakernes konfidensialitet ble godt ivaretatt i presentasjon av resultatene, ikke minst for å 

sikre personvernet for deltakere som uttrykte at de hadde sagt mer enn de ville sagt direkte til 

personalet ved institusjonen. Meningsinnholdet deltakerens formidlet er brukt uten at lesere 

kan identifisere enkeltpersoner. Ett intervju som ble gjort på tidligere arbeidssted, ble brukt 

som prøveintervju og ble ikke tatt med i presentasjonen av resultater. Lydfilene fra 

intervjuene ble slettet innen 12 måneder etter opptak. Samtykkeerklæringene og avskrift av 

intervjuer er oppbevart adskilt i låste skap på Akershus universitetssykehus. 

Samtykkeerklæringene blir slettet når oppgaven er sensurert. Avskrift av intervjuer skal etter 

avtale brukes i forbindelse med utarbeiding av spørreskjema og blir slettet innen 15.12.2012. 

En pasient som fikk muntlig informasjon om studien, ønsket i følge studiens kontaktperson 

ikke lydbåndopptak på grunn av sensitiv informasjon. Forsker takket nei til dette intervjuet da 

min vurdering var at intervjuet kunne blitt til belastning for pasienten i ettertid. 

4.6 Oppsummering av studiens metode 
Metodekapittelet har beskrevet studiens overordnede plan og hvordan den er gjennomført. En 

induktiv design med eksplorerende og deskriptivt opplegg, ivaretok studiens formål, både i 
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datasamling og fortolking av funnene. Designets fleksibilitet gav anledning til å utdype 

aktuelle spørsmål og til å tilpasse nye spørsmål til deltakernes svar. Analyse av svarene bidro 

til å forstå respondentenes meninger. Dypdykk i pasienterfaringer danner på denne måten 

grunnlag for ny kunnskap. Å skape denne kunnskapen forutsatte åpenhet og nysgjerrighet i 

forhold til pasientenes erfaringer. Jakten på overraskelser og tema som var lite belyst i 

forskningslitteraturen, drev prosesen framover.  
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5 Presentasjon av funn 
I det følgende presenteres funnene. Under lesing av intervjuene, ble det tydelig at deltakerne i 

studien var opptatt av helheten i sine liv. De snakket ikke om oppholdet i alderspsykiatrisk 

avdeling isolert fra livet de levde hjemme. Samlet sett ble deres erfaringer fra 

alderspsykiatrisk avdeling til sammenvevde historier som handlet om relasjoner, behandling 

og medbestemmelse. I et sykepleieperspektiv, kom belastninger i livet fram som et 

sammensatt bilde med psykiske, eksistensielle, sosiale og somatiske aspekt.  

I det følgende presenteres tre sentrale tema og undertema som beskriver hovedfunnet: 

Deltakerne i studien ønsker en alderspsykiatrisk tjeneste på pasientens premisser. 

• Relasjoner som støtter og utfordrer pasienten 

• Behandling - fra fortvilelse til integritet  

• Medbestemmelse – fra ”helsepersonell vet best” til samarbeid 

Deltakerne i studien beskrev at støttende og utfordrende relasjoner, behandlingen i forhold til 

integritet og mulighet for medbestemmelse hjalp mot fortvilelsen de opplevde før innleggelse.  

5.1 Relasjoner som støtter og utfordrer pasienten 
Mellommenneskelige relasjoner var avgjørende for pasienters vurdering av kvaliteten ved 

tilbudet i alderspsykiatrisk avdeling. Deltakerne fortalte om relasjoner til personalet, 

medpasienter og pårørende. I relasjonene lå både støtte og utfordring. Relasjonene kunne 

bidra til bedring hvis de var tilpasset pasientens tilstand. Etter en startfase med behov for mye 

støtte, fant pasientene styrke i å gjenoppta noen daglige aktiviteter. Deltakerne beskrev 

utfordringer og begrensninger i avdelingens sosiale fellesskap. 

5.1.1 Personalets væremåte og tilstedeværelse 

Studiens deltakere vektla at en god mottakelse var viktig for å føle seg inkludert i avdelingens 

fellesskap. Livet var blitt vanskelig. Måten personalet ønsket velkommen på, kunne få 

betydning for pasientens vurdering av situasjonen:  



 

37 

Når man har psykiske problemer, er man ganske følsomme, så det er viktig at 
betjeningen er vennlige og blide. Det er veldig viktig at du føler deg velkommen og at de er 
interessert i deg som person, og at de er innstilt på å hjelpe deg til å komme videre.  

Deltakerne opplevde at personalets holdninger til dem kom til utrykk i en kombinasjon av 

deres væremåte og hvordan de fortalte om behandlingstilbudet. Ut fra dette vurderte studiens 

deltakere om det var håp om å få hjelp.  

Personalets væremåte og tilstedeværelse kunne bidra til at deltakerne følte seg prioritert og 

ivaretatt. Deltakere som hadde vært så syke eller utmattet at de ikke klarte å være i 

avdelingens fellesmiljø, hadde behov for at personalet kom inn til dem på rommet. Jevnlig 

tilsyn og at personalet spurte hvordan de hadde det, bidro til at de følte seg sett og hørt. Deres 

muntlige uttrykk for denne type kontakt var at personalet "passet på" dem. Å bli passet på gav 

en følelse av å ikke være forlatt.  

En deltaker beskrev imidlertid en tilstand med en dyp ensomhetsfølelse som varte i flere uker: 

De første ukene var vanskelige, og jeg så andre som også hadde sine problemer. Det 
var ikke mulighet å få noe felles med noen. Man måtte være mye for seg selv. Det ble nok at 
jeg satt en god del på rommet, ensom.  

Å oppleve seg forstått kunne bety at pasienter som hadde behov for hvile, kunne velge å være 

på rommet under fellessamlinger i dagligstuen. Å bli behandlet med respekt og verdighet 

innebar i denne situasjonen at pasienten ikke ble avskåret fra kontakt med personalet, men 

fikk ekstra oppmerksomhet i perioder da de var lite i fellesmiljøet. 

Noen deltakere i studien reagerte på at personalet satt på vaktrommet i stedet for å være med 

pasientene. Dette skjedde oftest i helger og på kveldstid. De stilte seg uforstående til at 

personalet trakk seg tilbake, og  beskrev viktigheten av at personalet var til stede blant 

pasientene i dagligstuen og fellesarealet for øvrig. Personalet kunne med sin tilstedeværelse 

bistå dem som trengte hjelp, enten om det var med forflytning eller med svar på spørsmål. 

Deltakerne påpekte at personalets tilstedeværelse også var viktig for å få til et godt sosialt 

samspill mellom pasientene. Deltakerne ønsket at personalet skulle avlede pasienter som 

snakket mye om sykdom. De foreslo at personalet kunne lede samtalen inn på hyggelige 

temaer.  

Deltakerne opplevde at personalet oppmuntret dem med en ”lett tone” både i fellesmiljøet og i 

kontakten med den enkelte.  
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De er så menneskelige, de bruker stort sett fornavn på alle, både leger og sykepleiere. 
Det gjør at det blir en vennlig atmosfære. Overlegen her han prater til meg med fornavn. Det 
er ikke alle steder det er så jovialt som her. Jeg tror de fleste setter stor pris på det. Det blir 
liksom ikke så stivt miljø. Det er veldig bra her.  

Sitatet illustrerer at deltakerne satte pris på personalets personlige og uformelle tone. Flere 

deltakere påpekte at personalet med denne formen kunne bidra til å motivere dem for trening. 

I tillegg påpekte deltakerne at et skriftlig treningsprogram kombinert med tverrfaglig 

oppfølging kunne gi god framgang. Pasienter kan også ha behov for en ”heiagjeng”, slik 

følgende sitat illustrerer:  

De sier jo; ”Du er så flink til å trene”, og ”Dette kommer til å gå bra”. Sånne bemerkninger 
får du stadig fra betjeningen her. Det er klart at det munter deg opp, så det har mye å si at de 
er positive. Det påvirker meg så jeg får lyst til å være med på å trene meg opp.  

Sitatet ”å være med på å trene meg opp”, kan være uttrykk for at deltakeren har mistet 

initiativ til å trene på egenhånd. Det synes som om deltakeren hadde behov for noen som både 

planla og motiverte for trening. Sitatet kan også reise spørsmål om deltakerens rolle i egen 

bedringsprosess. 

 

5.1.2 Kontakt med medpasienter  

Deltakerne beskrev fellesskapet med medpasienter som muligheter som ikke fullt ut ble brukt. 

Medpasienter var noen å sitte sammen med på dagligstuen, noen å gå tur med og noen å 

snakke med. Imidlertid opplevde deltakerne lite kontinuitet i dette felleskapet. Egen og andres 

utredning og behandling, representerte stadige avbrudd i kontakten.  

Deltakerne beskrev også at deres tilstand la premisser for hvilken betydning medpasientene 

kunne ha for dem. En deltaker beskrev en periode i starten av oppholdet hvor måltidene var 

vanskelige. Vedkommende ble henvist til et bord litt unna medpasienter. I ettertid forstod 

deltakeren at stadig gjentakelse av setningene "Jeg kan ikke mer", og "Jeg vil ikke mer" 

forstyrret medpasienter.  

Etterhvert skjedde en tilfriskning og medpasienter fikk en annen betydning. Følgende 

eksempel kan illustrere hvordan sosiale aktiviteter bidro til bedring: 
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Jeg spiller brettspill med en medpasient her i avdelingen. Den første tiden vant han 
alle spill. Nå er det snudd, nå er det jeg som vinner. Det betyr at hodet har frisknet til igjen.  

Intervjuer: Hva betyr det å få denne bekreftelsen på at du nå fungerer? Det gir meg 
selvtillit og tro på at jeg skal kunne mestre å gå tilbake til et normalt liv.  

Deltakerne beskrev at samværet mellom pasienter i alderspsykiatrisk avdeling kunne oppleves 

som en utfordring hvis det ble stille. Noen deltakere karakteriserte slike samvær som 

intetsigende. Det kunne være vanskelig å føre meningsfulle samtaler. En deltaker uttrykte det 

slik: 

Prating blir det lite av. Det er svært få jeg kunne tenke meg å føre en samtale med. 
Noen er eldre og har mistet evne til å samtale, og så har vi så forskjellig bakgrunn. Bakgrunn 
har mye å bety for hvordan vi har evne til å snakke sammen.  

Med forskjellig bakgrunn tenkte denne deltakeren på sosiale forskjeller knyttet til utdanning, 

arbeid og sivilstatus. Pasienter kunne ha vansker med å finne felles samtaletema, og noen 

kunne ha vansker med å konsentrere seg om samtaler. Deltakernes evne til å snakke sammen, 

deres tilstand og deres personlighet spilte derfor en stor rolle for relasjoner til medpasienter.  

Både tålmodighet og det å ha klare grenser ble nevnt som positive personlighetstrekk for å 

delta i fellesmiljøet i alderspsykiatrisk avdeling. Flere deltakere nevnte at det ikke var de 

sykeste som var de mest krevende å omgås, for de snakket ikke så mye om sin tilstand. 

Pasienter som stadig snakket om sykdom, ble opplevd som langt mer krevende. Men noen 

fortalte at de brukte strategier for å holde ut samværet med disse. Strategiene varierte fra å 

fjerne seg fra fellesskapet, eller å bli værende, men overhøre sykdomsprat. Medpasienter 

kunne på denne måten få betydning for om en pasient valgte å bli i fellesmiljøet eller valgte å 

trekke seg tilbake.  

En deltaker som under oppholdet hadde bestemt seg for å søke kontakt med medpasienter, 

opplevde fellesskapet som en viktig erfaring. Denne deltakeren pleide ikke å ha kontakt med 

fremmede og anså seg ikke som ”sosialt anlagt”. Oppholdet i alderspsykiatrisk avdeling ble 

beskrevet som en arena for nye erfaringer, en læringsarena. Samvær med medpasienter kunne 

stimulere til arbeid med egen adferd og på den måten være utfordrende. Et eksempel var en av 

studies deltakere som hadde erfart at medpasienter med sin tilstedeværelse kunne forsterke og 

speile deres atferd.  
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Jeg har lett for å trå til, hvis jeg ser noen som trenger hjelp. Kanskje to-tre ganger har 
jeg sittet på dagligstuen og sett at noen har hatt lett for å falle. Så spretter jeg opp med en 
gang. Jeg er en sånn omsorgsperson. Og så får jeg dårlig samvittighet overfor personalet, for 
dette skal jeg ikke bry meg med. Jeg bryr meg kanskje litt for mye. 

Denne opplevelsen lignet på en omsorgsrolle i pasientens hjemmesituasjon. Deltakeren så seg 

selv og sitt rollemønster, men stod igjen med et spørsmål om hvilke handlinger som var tillatt. 

Avdelingens fellesmiljø som utprøvingsarena for alternative handlinger ble ikke fulgt opp 

med veiledning fra personalet. Deltakeren var i villrede og var ikke sikker på om handlingen 

var passende hverken i denne konkrete situasjonen, eller i overført betydning i dagliglivet 

hjemme.  

De fleste deltakerne beskrev permisjoner mot slutten av oppholdet, som viktig for å venne seg 

til livet hjemme. Fraværende pasienter ble imidlertid savnet i avdelingen.  

Noen deltakere beskrev god kontakt med medpasienter og ønske om å fortsette å møtes etter 

utskrivelse. De så for seg muligheten til å møtes på eget initiativ, men understreket at det var 

best å møtes på et nøytralt sted. Å invitere medpasienter hjem kunne bli en belastning, tenkte 

de.  

Ja, for det er veldig hyggelige mennesker. Vi har vært gjennom det samme. Vi kjenner 
ikke bakgrunnen, men vi skjønner hva som har utløst det hele. Det er viktig. Jeg tror også vi 
kan støtte hverandre, for noen er redd for hvordan det skal gå hjemme. Vi kan gå på kafeer og 
vi kan gå på tur. Jeg tror det skal gå bra. 

Sitatet illustrerer at medpasienter kunne utvikle et samhold. De fortalte også om muligheten 

som lå i poliklinisk gruppebehandling. Det å ha en gruppe de kunne møtes i med jevne 

mellomrom beskrev de som en trygghet i tilfelle de skulle få behov for hjelp igjen. 

5.1.3 Støtte fra pårørende 

Deltakere som strevde med å få kontakt med medpasienter, beskrev besøk og telefoner fra 

pårørende som viktig for å motvirke opplevelsen av å være alene. Både tid og kvalitet på 

samvær med pårørende var av betydning. Pårørende kunne være til støtte, men deltakerne i 

studien var redde for å be dem om for mye. Noen hadde også et anstrengt forhold til sine 

nærmeste pårørende. Støtten de hadde behov for kom ikke, og pårørende representerte selve 

årsaken til fortvilelsen.  
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Følelse av ensomhet og isolasjon før innleggelsen var et tema som stadig dukket opp, 

uavhengig av om deltakeren bodde alene, i familie eller i nærheten av familie. 

Ensomhetsfølelsen hang blant annet sammen med at det hadde vært vanskelig å snakke om 

psykiske vansker, og deltakerne var redde for å belaste familien for mye. Flere deltakere 

hadde derfor holdt vanskene sine skjult for familie og venner i en periode før innleggelsen.  

Under oppholdet hadde noen deltakere opplevd at det var best med korte besøk fra pårørende i 

perioder da de hadde vært langt nede. De var glade for at pårørende hadde fått veiledning av 

personalet, slik at redusert lengde på besøk bidro til at pårørende og pasienten ikke ble tappet 

for krefter. Mot slutten av oppholdet, ble pårørende et bindeledd mellom pasientens 

sykehusopphold og dagligliv. Pårørende sørget for transport til aktiviteter og hadde kontakt 

med pasienten under permisjoner.  

Flere deltakere i studien fortalte o hyggelige familiebegivenheter som de hadde deltatt på 

mens de var pasienter i avdelingen. Slike opplevelser hadde hatt stor betydning for dem og de 

så det som en del av det å komme seg. Noen deltakere i studien hadde også fått invitasjoner 

fra pårørende som lå fram i tid. De uttrykte at det gav noe hyggelig å tenke på. 

I kontrast til disse hyggelige fortellingene beskrev deltakere med omfattende 

omsorgsoppgaver for pårørende med demens, rus- og/ eller psykiske problemer, hvordan 

bekymringer hadde ført dem inn i fortvilelse. Fortvilelsen gjaldt både mangel på hjelp og den 

pårørendes manglede vilje til å ta imot hjelp. Flere deltakere var tydelige på at 

omsorgsoppgavene var blitt så belastende at det var en medvirkende årsak til innleggelsen. De 

knyttet en opplevelse av manglende kontroll med situasjonen, både til situasjonen til den 

hjelpetrengende pårørende, og til utrygghet i forhold til å få hjelp som kunne avlaste dem. 

Deltakere som hadde en vanskelig hjemmesituasjon, var usikre på hvordan det skulle gå med 

dem, selv få dager før utskrivelse. De sa de følte seg dårligere på grunn av omsorgsoppgavene 

som ventet hjemme, og at belastningene gjorde at de ikke så noen løsning på situasjonen. Det 

forstod at deres hjemmesituasjon var avhengig av forhold som kunne være vanskelig å 

påvirke for personalet i alderspsykiatrisk avdeling. Noen deltakere beskrev forholdet til 

pårørende som en lidelse som de ikke så slutten på. 

Deltakere beskrev vanligvis et godt forhold til pårørende, slik dette sitatet illustrerer: Jeg er så 

heldig at jeg har pårørende. Det er ikke alle som har det. Det er en trygghetsfølelse at man 

har pårørende som er interessert og som man kan få støtte av.  
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Deltakerne påpekte at pårørende kunne støtte dem bedre hvis de fikk informasjon fra 

personalet i avdelingen. Både emosjonell støtte og praktisk veiledning ble beskrevet. En som 

hadde vært alvorlig syk ved innleggelse, beskrev denne situasjonen: Det som var vanskelig 

var at vi begynte å slite på hverandre. Jeg var kravfull. Når man er syk krever man for mye. 

Jeg sa ting som var leit å høre. Deltakeren var i ettertid takknemlig for besøk av pårørende, 

men skamfull over egen atferd. Deltakeren fortalte at personalet hadde veiledet pårørende. I 

ettertid hadde deltakeren fått samtaler med personalet om hendelser i denne perioden. Denne 

oppfølgingen hadde vært viktig for å legge episoden bak seg.   

Deltakerne opplevde pårørende, personalet og medpasienter som viktige støttespillere under 

oppholdet i alderspsykiatrisk avdeling. Utfordringene og støtten deltakerne hadde fått, ble 

beskrevet som erfaringer som kunne knytte livet sammen til en tryggere helhet.  

5.2 Behandling, fra fortvilelse til innsikt 
Deltakerne innledet vanligvis intervjusamtalen med å forklare bakgrunnen for innleggelsen. 

Hjemmesituasjonen ble gjerne nevnt før de fortalte om fortvilelsen de var kommet inn i. De 

fortalte om problemer som hadde utviklet seg over tid og krefter som ikke strakk til. Flere 

deltakere hadde hatt timer hos fastlege og eventuelt behandling hos psykolog eller i 

psykiatrisk poliklinikk før innleggelsen. Et gjennomgående trekk var at deres dagligliv hadde 

blitt styrt av bekymringer og indre uro. Deres opplevelse av manglende evne til å kunne 

ivareta seg selv og eventuelle forpliktelser til sine nærmeste, ble påtrengende. Imidlertid 

hadde bare en av de intervjuede selv bedt om hjelp. De andre deltakerne mente på 

intervjutidspunktet at de hadde behov for hjelpen de hadde fått, selv om de ikke hadde innsett 

det ved innleggelse. Dette kan bety at oppholdet hadde bidratt til økt innsikt i egen tilstand. 

En innsikt som hadde styrket deltakerens integritet gjennom en bevisstgjøringsprosess.   

5.2.1 Innleggelsen – mellom skam, redning og privilegium 

Å bli pasient i alderspsykiatrisk avdeling, ble av noen deltakere beskrevet som skamfullt. 

Skammen knyttet de både til å oppleve innleggelsen som et personlig nederlag og til negative 

tanker om psykiatriske institusjoner. Felles for deltakerne var at de ville helst klart seg uten 

innleggelse i alderspsykiatrisk avdeling.  
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De husket ikke umiddelbart hvem som hadde sørget for innleggelsen, men kom til at det 

sannsynligvis var avtalt mellom deres fastlege og deres pårørende. Noen av deltakerne fortalte 

at de først var innlagt i en døgnenhet for akutt psykisk helsevern, men de kunne ikke huske 

om de hadde vært tvangsinnlagt. I intervjusamtalen beskrev deltakerne hvordan de hadde 

arbeidet med å forsone seg med behovet for innleggelse gjennom å arbeide med holdninger til 

seg selv, til psykiatriske institusjoner og til å ha belastet pårørende.  

Deltakerne hadde ulik oppfatning av å være pasient i en alderspsykiatrisk avdeling. En 

deltaker hadde fått inntrykk av at innleggelsen gjaldt et rehabiliteringsopphold, og takket ja da 

innleggelse ble anbefalt av ansatte ved et distrikt psykiatrisk senter (DPS). Under bilturen til 

institusjonen gjenkjente deltakeren et skilt med et navn på av landets gamle asyl. Til tross for 

tilfredshet med innholdet i behandlingen, var deltakeren skamfull over institusjonsnavnet og 

pårørende ble bedt om ikke å fortelle til noen hvor deltakeren var, istedenfor ble de bedt om å 

si at deltakeren var på rehabilitering. En annen deltaker valgte å være åpen om sitt opphold i 

alderspsykiatrisk avdeling. Denne deltakeren karakteriserte behandlingen som moderne, og 

påpekte at behandlingen ble opplevd på en helt annen måte enn det man kan forbinde med de 

gamle asylnavnene. Å fortelle om oppholdet kunne bidra til å motvirke fordommer, mente 

denne deltakeren. 

Flere deltakere i studien beskrev oppholdet som et privilegium. Å ha et sted å være, å få mat 

og ikke minst å slippe å være alene. Tryggheten med å være i en slik avdeling ble framhevet. 

Flere deltakere ble spurt om de kunne hatt det like bra på en trygghetsavdeling eller på et 

rehabiliteringsopphold, men det benektet de. De viste enten til for store psykiske probemer 

eller somatiske plager kombinert med psykisk vasker.    

5.2.2 Å finne årsaker til lidelse - slitsomt og viktig 

Deltakerne beskrev symptomer som dårlig nattesøvn, liten matlyst, gledeløshet, smerter, 

redsel for å være alene og engstelse for å bli akutt syke. De kunne samtidig ha belastende 

omsorgsoppgaver eller oppleve rolleendringer knyttet til tap eller nedsatt førlighet. 

Deltakernes symptomer og sosiale liv framstod derfor som sammensatte bilder, det ble 

vanskelig å skille mellom kroppslige og psykiske årsaker til tilstanden. 

Utredningen innebar en rekke somatiske undersøkelser, i tillegg til kognitiv kartlegging og 

samtaler med personale med ulik fagbakgrunn. De vektla jevnlige samtaler med personalet 
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hvor de fikk anledning til å se tilbake på hendelser i livet som hadde vært vanskelige. Det 

kunne være episoder som de ikke hadde husket på som kom tilbake og ble plagsomme. 

Deltakerne i studien påpekte viktigheten av at slike samtaler var planlagte og hadde en form 

som gjorde at de fikk bedre oversikt over livssituasjonen sin.   

Imidlertid innebar oppholdet en del utredning. En deltaker beskrev at undersøkelsene innebar 

så mange avtaler at det ble slitsomt:  

Det er slitsomt med alle de konsultasjonene, alle de undersøkelsene, prøvene og 
testene. Du får liksom ikke slappet riktig av. Det blir så mye du skal gjennomgå. (..) Det er 
stadig noe sånt du skal igjennom. Du får ikke roet ned og slappet av og gjøre det du helst 
ville. Det blir et slags press som blir lagt på deg. Det hoper seg opp og blir veldig tett mellom 
de mindre behagelige tingene.  

Deltakerne ville likevel gjøre det som måtte til, hvis det kunne avklare hvorfor de var blitt 

syke. En deltaker beskrev motivasjonen for å gjennomføre nødvendig utredning slik: 

Jeg har hatt en veldig stor undersøkelse i hodet som de har ordnet med her. Jeg har 
inntrykk av at de gjør en grundig jobb. Jeg synes det er bra å få vite at det ikke er noe som 
ligger og lurer som man ikke er klar over. Det er viktig når du blir slått ut sånn psykisk, å få 
vite at det tross alt er noe mere forbigående. Så de har jo veldig tro på at jeg skal bra. Legen 
og sykepleierne her er veldig optimistiske.  

Det kom tydelig fram at svar på undersøkelser, kunne knyttes til håp for framtiden. Håp, 

basert på egen kjennskap til resultater av undersøkelser og håp formidlet av personalet. Denne 

deltakeren holder likevel fast ved viktigheten av personalets optimistiske holdning. I studien 

framkom ikke synspunkter på hvordan deltakerne reagerte på utredningssvar som gav 

holdepunkter for varig skade som ikke kunne behandles.  

5.2.3 Behandlingen – fra svakhet til styrke 

I intervjuet få dager før utskrivelse oppsummerte noen av deltakerne at behandlingen hadde 

helt eller delvis hjulpet dem ut av en uutholdelig situasjon og til å bli sterke nok til å fungere 

hjemme. De fleste deltakerne i denne studien beskrev følelsene de hadde før innleggelse som 

bekymringer, angst og uro. En deltaker fortalte om engstelse og opplevelse av behov for å 

forsvare seg da innleggelsen fant sted. Behandlingstiden forløp i faser og etter hvert gikk de 

vanskelige følelsene over.  
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Flere deltakere i studien fortalte om lettelsen over å få fri fra en belastende hjemmesituasjon. 

Til tross for at de hadde arbeidet med nye måter å takle livssituasjonen sin på, mente noen at 

de hadde behov for mer tid. Andre følte seg bedre rustet til å møte hverdagen etter utskrivelse. 

Institusjonsbehandlingen hadde bidratt til å styrke disse deltakerne. Strategiene var å ta bedre 

vare på seg selv, og å engasjere seg mindre i andres problemer. Deltakerne beskrev hvordan 

arbeid med strategier kunne bidra til å forsone seg med reduserte krefter i møtet med 

hverdagslivets krav.  

Deltakerne nevnte en rekke forhold som viktige elementer i behandlingen: å komme til 

avdelingen, å få samtaler med én behandler, fysisk trening, hvile, psykoterapi, medikamenter, 

spesifikke medisinske behandlingsmetoder, sosialt fellesskap, det å lage noe, trening på 

daglige gjøremål og musikkterapi. Behandlingen og aktivitetene bidro til å gjenvinne livsmot, 

trygghet og å lære seg å se muligheter. Uansett behandlingsmetode og profesjoner de møtte, 

vektla deltakerne viktigheten av personalets positive holdning og evne til å holde fram håp om 

bedring.  

De som ikke kjente behandlingstilbudet fra før, uttrykte tilfredshet og til dels overraskelse 

over at det fantes sykehusavdelinger der man hadde tid til å arbeide med psykiske vansker hos 

eldre mennesker og finne fram til rett medisinering eller annen behandling.  

Deltakere beskrev hvordan institusjonens døgnrytme og deres tillit til personalets kompetanse 

bidro til bedring.  De som kjente til alderspsykiatrisk avdeling beskrev tro på at behandling 

kunne hjelpe ut fra tidligere erfaring med å få hjelp. En deltaker som hadde vært ved samme 

avdeling tidligere sa det slik: 

Innleggelsen var en god opplevelse. Det tok ikke mange dagene før jeg merket at 
trykket minsket. Jeg ble da også riktigere medisinert. Det gikk ganske fort. Derfor har jeg fått 
en god tillit til institusjonen, ikke minst når det gjelder akutthjelp. (...) Innleggelsen var en 
redningsplanke for meg, for jeg hadde ikke taklet dette uten proff hjelp. 

Deltakeren beskrev tillit, ikke bare til legen og den medisinske behandlingen, men til 

institusjonen som helhet. Behandlingsresultatet ble beskrevet som effekt av en helhet der 

situasjonen rundt behandlingen, tillit til legens kompetanse og egen tro på bedring inngikk. 

Å finne rett medisinering ble av andre deltakere beskrevet som en langvarig prosess der flere 

medikamenttyper og doseringer måtte prøves før tilfredsstillende virkning ble oppnådd. Noen 

deltakere beskrev å ha fått lite informasjon om medikamentene. Deltakere som opplevde at 
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medikamentene de tok svekket evnen til å tenke, var skeptiske til å ta medikamentene. De 

opplevde at medikamentene medførte tretthet, sløvhet og opplevelse av redusert hukommelse. 

Deltakerne sa at de likevel godtok behandlingen for å dempe symptomer som tristhet, 

søvnløshet og engstelse. Et gjennomgående trekk i materialet var deltakernes etterspørsel etter 

samtaler med lege om medikamentenes bivirkninger. De ønsket mer informasjon om 

muligheten til å redusere medikamentdose og alternativer til medikamentell behandling. Noen 

deltakere beskrev hvordan deres skepsis til medikamentene drev dem til å spørre sykepleier 

om navn, virkning og dosering på hver tablett, ved hver eneste medikamentutdeling.  

Flere deltakere oppsummerte oppholdet i alderspsykiatrisk avdeling med å beskrive sin 

tilstand på starten og på slutten av oppholdet. De som var alvorlig syke ved innleggelse, 

beskrev ulike faser i sin bedringsprosess, som i dette eksempelet: Oppholdet har betydd veldig 

mye for meg. Jeg føler meg helt frisk nå etter tre slitsomme uker for meg her. De fire siste 

ukene har det vært framgang hele veien. Gode samtaler med behandlende lege, hadde bidratt 

til innsikt i egen lidelse og forståelse behandlingsteamets råd om å avvente utskrivelse til 

situasjonen var stabil.  

5.2.4 Aktiviteter - fra hvile til aktivt dagligliv 

De fleste deltakerne beskrev å være slitne, ja nærmest utmattede ved innleggelse. I avdelingen 

opplevde de det godt å kunne trekke seg tilbake og hvile. Fleksibilitet med hensyn til 

deltakelse i fellesmiljøet ble omtalt som å ha det fritt. Denne friheten fra å følge et oppsatt 

program uttrykte de som en hjelp, særlig i starten av oppholdet.  

Deltakerne så at personalet hadde mange hensyn å ta, ikke bare til dem. Noen ganger hadde 

de individuelle behov som ikke stemte overens med fellesskapets behov. Det gjaldt særlig 

ønsket om å få lov til å hvile, versus det å delta i avdelingens miljø. Deltakerne opplevde mot 

slutten av oppholdet at det hadde vært godt om flere bidro til avdelingens fellesmiljø. En 

deltaker sa det slik: Nei, jeg synes det er temmelig tomt. I oppholdsrommet hvor vi spiser og 

har fellesrom, sitter jeg stort sett alene med personalet. Jeg sitter og leser avisen hvis jeg ikke 

går ut en tur. Deltakerne fortalte at de selv også hadde hvilt mye, særlig i starten av 

oppholdet. Etterhvert, mens utredning og behandling pågikk, ble hyggelige aktiviteter i tillegg 

gode relasjoner viktig som atspredelse.  
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Utsagnet: Det skjer for lite her illustrerer hvordan mangler ved tilbud om meningsfulle 

aktiviteter ble påpekt. Deltakerne sa at det ble kjedelig å sitte i dagligstuen eller å gå rundt i 

sykehusets ganger. Mangel på aktiviteter vurderes å være et sentralt funn, og det kan ses i 

sammenheng med at deltakerne gav uttrykk for å ha lite tiltak til å aktivisere seg selv. 

Personalets initiativ til aktiviteter, som å spille spill, tilrettelegge turer eller kaffe- og 

sangstunder bød derfor på kjærkomne avbrekk i en sykehushverdag som ble beskrevet som 

monoton. Noen deltakere fortalte med glede om en ansatt som kunne spille gitar og synge. 

Det skapte hygge. Fysioterapeutens treningsopplegg og ergoterapeutens aktiviteter, der disse 

fantes, ble også satt stor pris på. En ukentlig kaffestund som samlet pasienter og personale, 

ble beskrevet som ramme både for hygge og avskjed.  

Vi har hyggestund med gode kaker, kaffe og sangstund en gang i uken. Vi har et 
sanghefte og så får vi lov til å plukke ut sanger vi ønsker å synge. I morgen har jeg tenkt å si 
takk for meg og si at nå reiser jeg hjem, og at jeg har hatt en god tid her.  

Beskrivelsene understreker hvor viktig aktiviteter var for deltakernes opplevelse av trivsel. 

Deltakerne var tydelige på at et trygt miljø ikke var tilstrekkelig. Uten trivselsskapende 

aktiviteter kunne fellesmiljøet kjennes ubehagelig. 

Denne erfaringen kom fra en avdeling som serverte middag ved 13.00 – tiden: (...) i perioden 

fra middag til klokken seks er det ingen aktiviteter. Da blir det bare å spise og sove og vente 

på at det skal bli TV-tid. Det er den vanskeligste perioden, synes jeg.  På spørsmål om kontakt 

med medpasientene i denne perioden, svarte pasienten: Jeg skjønner ikke. Jeg tror de går og 

legger seg. De kommer tilbake til kaffe. Det er nesten to timer. Sitatene illustrerer en 

oppfattelse av at noen pasienter hviler mye, og at det derfor blir færre å ha kontakt med for de 

som er i fellesmiljøet. Det gjaldt også på kveldstid: I den første delen av oppholdet var det 

bare å gå og vente til jeg kunne få kveldsmedisiner klokken halv ni. Og straks jeg fikk 

sovemedisin klokken ni, gikk jeg og la meg. Beskrivelsene tyder på at miljøet i 

alderspsykiatrisk avdeling er sårbart, fordi pasientene i perioder av oppholdet har lite 

overskudd til kontakt med hverandre.  

Avdelingene hadde ulik profil på å la pasienter delta i daglige oppgaver. Noen deltakere 

mente de kunne gjort mer, mens andre syntes de fikk passende oppgaver som for eksempel å 

holde orden i spisestuen.  Andre aktuelle oppgaver var å rydde etter seg selv ved måltider, 

dekke bord, stelle blomster, tørke støv, endre dato på kalenderen eller delta i underholdning. 

Noen avdelinger hadde et ukentlig møte der pasienter som var i stand til det, delte på 
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oppgavene. Oppgavefordelingen ble referert som et tiltak som bidro til en meningsfull 

hverdag.   

Deltakerne formidlet at aktiviteter og det å foreta seg noe, kunne gi tro på framtiden. Å gå tur 

var en ønsket daglig aktivitet, og det opplevdes viktig at turene ble tilpasset den enkeltes 

ferdigheter. En deltaker beskrev sine turer slik.   

Ja, til å være midt i 80 – åra, er jeg sprek. Jeg går lengre turer enn de andre gjør her. 
I begynnelsen fikk jeg beskjed om at jeg skulle ha ledsager. Da jeg kviknet til, fikk jeg beskjed 
om at nå kunne jeg gå tur alene.  

Oppsummert kan vi si at deltakerne forventet at behandlingen skulle omfatte et helhetlig 

tilbud, fra medisinsk utredning til å planlegge utskrivelse, fra å hvile til aktiviteter, fra 

uformelle samtaler til terapisamtaler eller spesifikke samtaler om medisinsk behandling. Alle 

disse aspektene ved behandlingen beskrev deltakerne som betydningsfulle. Institusjonens 

rammer ble i seg selv beskrevet som stabiliserende for deltakernes psykiske helse.  

5.2.5 Utbytte av behandlingen 

I vurdering av utbytte av oppholdet, var deltakerne opptatt av bedring, og om de var sterke 

nok til å klare seg hjemme. De så behandlingen som en helhet der aktiviteter, samvær med 

medpasienter og kontakt med pårørende var viktig. I beskrivelsene var de tydelige på at de 

forventet å få behandling, ikke bare for psykiske lidelser men også for somatiske lidelser. 

Flere var opptatt av at de ikke hadde får tilstrekkelig somatisk behandling. Ved noen 

avdelinger hadde deltakerne forstått at somatiske plager som de selv oppfattet som 

plagsomme, men ikke akutte, i minst mulig grad skulle vurderes under innleggelsen. De 

syntes det var uforståelig og tungvint å måtte bestille time hos fastlege like etter utskriving fra 

sykehuset. Denne måten å organisere tjenestetilbudet på, oppfattet de ikke som bra nok. 

Deltakerne forventet imidlertid ikke at personalet ved institusjonen skulle finne løsninger på 

kompliserte sosiale problemer som involverte andre. De som fortalte om slike problemer, 

hadde enten innfunnet seg med situasjonen slik den var eller de ønsket å bli værende i 

alderspsykiatrisk avdeling til kommunen hadde ordnet opp i problemene.  

Imidlertid ble møter på tvers av helsetjenester beskrevet som viktige. I disse møtene hadde 

deltakerne først og fremst forventninger om at kommunehelsetjeneste, poliklinikk og 

pårørende kunne samarbeide om forslag til deres oppfølging etter utskrivelse. Hvordan 



 

49 

deltakerne forberedte seg til møtene, varierte fra å tenke gjennom egne ønsker og til å overlate 

all planlegging til helsepersonell. De som overlot planleggingen til personalet, sa at de viste 

lite om møtet. De viste ikke hvem som skulle delta eller hva de skulle snakke om, bortsett fra 

at de skulle snakke om deres framtid. 

Deltakerne beskrev forventninger til å få hjelp av medisiner. De beskrev å ha prøvd ulike 

medisiner, i ulike doser og at denne behandlingen kunne være vanskelig å holde oversikt over. 

Videre beskrev de hvordan en medikamentliste kunne bidra til tryggere medikamentbruk, 

også under innleggelsen. Pasientene ønsket å bli spurt om sine opplevelser med 

medikamentenes virkninger og bivirkninger. Ved intervjutidspunktet var de fleste tilfreds med 

måten legen hadde samarbeidet med dem om den medikamentelle behandlingen. Pasientens 

forventninger og somatiske tilstand, påvirket deres vurdering av oppholdets nytteverdi.  

For enkelte deltakere skapte symptomer som endret karakter usikkerhet, særlig da tilstanden 

svingte fra opplevelse av nedstemthet til opplevelse av omfattende somatiske plager.  

Jeg har ikke hatt det noe godt. Jeg har fått så mange fysiske plager som jeg ikke har 
hatt før. Hovedårsaken til at jeg kom hit har kommet i bakgrunnen, så jeg kan si at jeg har 
hatt godt av det på den måten da. Jeg er blitt så opptatt av at jeg har fått veldig vondt i 
ryggen, i armen og at jeg har hatt plager med magen. Det har vært så mange fysiske ting som 
har overskygget det største problemet jeg syntes jeg hadde før.  

Beskrivelsen kan illustrere at behandling av en tilstand kan forskyve oppmerksomheten til 

andre tilstander. Det kan i slike tilfeller være vanskelig å vurdere nytteverdi av innleggelse i 

alderspsykiatrisk avdeling. Deltakeren opplevde totalt sett ikke å ha fått medisinsk behandling 

som virket. Andre faktorer ved oppholdet hadde imidlertid vært positivt. Denne pasienten 

vurderte samværet med medpasienter som det viktigste. Uansett medisinsk utbytte, formidlet 

deltakerne behov for hjelp til å skape et positivt innhold i institusjonshverdagen.  

5.3 Medbestemmelse 
Muligheter for medbestemmelse var et tema i deltakernes beskrivelser. Essensen kom fram i 

ord som informasjon, åpenhet og å bli tatt på alvor. Beskrivelsene avdekket at det var vanlig 

at andre tok avgjørelser som gjaldt deltakernes behandling og fremtid. Deltakernes holdning 

til medbestemmelse varierte fra tillit til at personalet og pårørende visste best, til ønske om 

reell medbestemmelse. For å få mulighet til medbestemmelse beskrev de behov for kunnskap 
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om tilstanden, å få hjelp med lidelsen og bakgrunnen for den og å få oversikt over aktuelle 

behandlingsalternativ og tjenestetilbud. 

5.3.1 Informasjon – fra monolog til dialog 

Deltakerne beskrev hvordan informasjon enkelte ganger ble mottatt som beskjeder; i samtaler, 

på et papir eller i møter. I samtaler og i møter ble informasjon om utredning, behandling eller 

utskrivningsplan hovedsakelig formidlet gjennom dialog. Pårørende ble også innkalt til møter, 

vanligvis sammen med pasienten. Samtaler og møter sikret imidlertid ikke pasientens 

mulighet for medbestemmelse. Beskrivelsene tyder på at deltakernes vilje til, og muligheter 

for medbestemmelse var påvirket av hva pasienten og personalet tenkte om sine roller. Med 

tankegangen, ”helsepersonell vet best” kunne deltakere være i, eller oppleve å bli satt i rollen 

som mottakere av informasjon fra personalet. I denne rollen var det vanskelig for deltakeren å 

få oversikt over valgmuligheter. Datamaterialet peker med dette på at deltakernes og 

personalets rolletenkning, kan ha en betydning for mulighet for medbestemmelse.  

Under intervjusamtalen, viste noen deltakere frem informasjonsskriv om utredning, 

behandling eller om plan for tiden etter sykehusoppholdet. De fortalte at den skriftlige 

informasjonen hjalp dem å holde rede på beskjeder og planer.  

Å finne frem til gode tiltak etter utskrivelse handlet om langt mer enn informasjon. Et 

samarbeid mellom pasient, tverrfaglig personalgruppe og pårørende ble i følge datamaterialet 

startet under innleggelse eller i oppholdets første uke. Studiens deltakere oppfattet at målet 

med samarbeidet var å sy sammen tiltak som kunne støtte deres bedringsprosess og forebygge 

ny sykehusinnleggelse. Deltakerne nevnte fastlegen som et viktig holdepunkt. Polikliniske 

tilbud og hjemmesykepleie ble nevnt som trygghetsskapende tiltak etter utskriving. 

Deltakerne uttrykte usikkerhet med hensyn til å begynne med noe nytt, som for eksempel å gå 

til det lokale eldresenteret.  

I følge datamaterialet opplevde deltakerne at dialogen med personalet var svært viktig i 

planlegging av utskriving. På intervjutidspunktet få dager før utskriving var flere deltakere i 

studien ikke klar for å forlate sykehuset til avtalt tid.  Usikkerhet noen få dager før utskrivelse, 

gjaldt hovedsakelig om de kunne klare dagliglivet hjemme, om de ville klare å komme seg til 

somatiske undersøkelser og om tidspunktet for utskriving passet pårørende. Ble usikkerheten 

for stor, gav deltakerne uttrykk for at utskrivelsen kom for tidlig. Et eksempel var en deltaker 
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som hadde planlagt å ta opp flere spørsmål med behandlende lege. Deltakeren fikk tilfeldigvis 

vite at legen hadde var reist på ferie. Fortvilelsen over at legen ikke var til stede var stor, 

særlig fordi deltakeren hadde festet sin lit til at nettopp denne legen ville forstå situasjonen. 

Deltakerne fortalte om erfaringer med medbestemmelse om medisinsk behandling og 

dagliglivet i institusjonen. Beskrivelsene tyder på at studiens deltakere hadde forskjellige 

holdninger til hva de ville mene noe om. De som ikke ville bestemme selv mente at 

helsepersonell visste best hvilken behandling som kunne hjelpe, og hvordan det var best å 

innrette dagliglivet i institusjonen. En pasient som forventet å bli forstått med hensyn til sitt 

ønske om medbestemmelse sa det slik:   

Det må være en forutsetning at en kan være med å styre litt selv. Det er meg det 
gjelder, ikke sant? Å la andre styre over livet mitt, det setter jeg ikke pris på. Jeg vil gjerne ha 
mine meninger og få lov å uttrykke dem, uten noen sure miner etterpå. (...) De har forstått at 
jeg vil ha klare linjer. 

Sitatet illustrerer en pasient som ivaretar sin integritet ved å tydeliggjøre sin rett til å 

bestemme i eget liv. Denne deltakeren var opptatt av å få tilstrekkelig informasjon som 

grunnlag for sine beslutninger. Vedkommende gav uttrykk for å måtte kjempe for å få 

tilstrekkelig informasjon og for å bli hørt.  

5.3.2 Åpenhet kan være belastende og styrkende 

Beskrivelsene tyder på at åpenhet var en nøkkelfaktor for å oppleve mulighet for 

medbestemmelse. Deltakerne ønsket at helsepersonell var åpne om hvordan de vurderte deres 

tilstand. En deltaker som hadde har vært dypt fortvilet og forvirret i starten av oppholdet, følte 

det ubehagelig ikke å vite hvordan personalet oppfattet adferd som vedkommende selv ikke 

hadde oversikt over. 

Jeg vet jo at de for hver dag skriver til journalen om meg. Fra den første tiden skulle 
jeg hatt lyst å vite mer om hva de anmerket. Jeg kunne fått vite hva de mente om meg. Det tror 
jeg hadde vært en fordel. Andre kunne kanskje blitt nedtrykt, men jeg ville sikkert samarbeidet 
hvis jeg fikk vite hva de anmerket meg for. (...) Jeg ville satt pris på om de hadde vært 
oppriktige overfor meg.  

Deltakeren mente det kunne vært lettere å samarbeide hvis personalet hadde vært åpne om 

uønsket adferd. Selv om samtaler mot slutten av oppholdet hadde hjulpet, kunne deltakeren 

ønsket seg helt konkrete tilbakemeldinger ved å få se daglige rapporter og journalnotat fra 
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perioden da adferden var annerledes enn vanlig. Ved nærmere undersøkelse av sitatet, 

kommer det fram at deltakeren knytter åpenhet til oppriktighet eller ærlighet. Denne pasienten 

opplevde det utrygt og belastende at personalet holdt sine notater om uønsket atferd skjult. 

Personale som ikke er åpne, men holder sine vurderinger skjult, kan ut fra denne deltakernes 

synspunkter motarbeide pasientens rett til medbestemmelse.  

Åpenhet i forhold til pårørende ble nevnt i flere sammenhenger. Beskrivelsene tyder på at 

deltakerne ønsket at pårørende fikk informasjon om deres sykdom og behandlingsmuligheter. 

Pårørende burde også få informasjon om innholdet i oppholdet for eksempel ved å delta på et 

møte ganske raskt etter innkomst. En deltaker erfarte at personalets åpenhet, hadde stor 

betydning for pårørendes mulighet til å gi støtte.  

Den første dagen da jeg kom, snakket jeg med den ene overlegen og en sykepleier. 
Overlegen innkalte mine barn. Vi hadde en samtale sammen, og alt som skulle skje her ble 
forklart inngående. Da jeg var hjemme, minnet et av barna mine meg på at det ble sagt at 
fysisk trening er like viktig som det psykiske. Jeg er ikke flink å trene. De husket nøyaktig hva 
han sa. Han forklarte alt nøyaktig for dem, og sykepleieren var med på den samtalen, og jeg 
var med på hele samtalen. De var veldig åpne og jeg har inntrykk av at de ikke legger skjul på 
noe når de snakker med meg. Så jeg synes det var helt fantastisk.  

I sitatet uttrykker deltakeren tilfredshet med å ha hatt en samtale med overlege og sykepleier, 

og at pårørende ble innkalt til en felles samtale. Fellesmøtet med åpenhet om tilstand og 

informasjon om behandlingsopplegg, ga pårørende informasjon som de senere brukte til å 

motivere pasienten til økt aktivitet. Beskrivelsen tyder på at samarbeidsmøtet med pasient og 

pårørende, styrket pårørendes muligheter til å støtte pasienten.  

Imidlertid kunne deltaker i studien kjenne det utrygt hvis personalet tok pårørende med på 

råd. Deltakere som ikke var trygge på at pårørende ville det samme som de ville, var mer 

skeptiske til at pårørende fikk uttale seg, enn deltakere som anså pårørende som støttende. 

Pasientens åpenhet om symptomer, og helsepersonells formidling av hva man vet om 

tilstanden, kan bidra til forståelse mellom dem i forhandling om behandlingsmetoder. 

Åpenhet og forståelse kan dermed være viktig for at pasienter får delta i beslutninger om 

behandling. Pasienter som opplevde at personalet forstod dem som person og deres 

individuelle ønsker med hensyn til åpenhet og informasjon, sa at det gav en opplevelse av å 

være respektert som person.  
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5.3.3 Å bli tatt på alvor 

Noen av studiens deltakere gav uttrykk for at personalet ikke forstod deres behov for å være 

lenger ved avdelingen. En av deltakerne som bodde alene, beskrev utrygghet i forhold til å 

klare dagliglivet hjemme etter utskrivelse. Deltakeren motsatte seg utskrivingsplanen, men ble 

ikke hørt: 

Jeg føler at jeg er hjelpeløs når jeg kommer for meg selv. Men det er skuffende at jeg 
har vært sendt på hjemme permisjon for å se hvordan det går. Det er klart det er viktig for 
dem å fastlegge om det funker, og så blir du spurt om hvordan det har gått. Jeg har reist og 
sittet aleine hjemme. Jeg gjorde klart for dem at jeg gjerne ønsket å være her litt lengre, for å 
få trent beina og sånn. Men når du har vært hjemme to ganger og det ikke har skjedd noen 
ulykke, så må du hjem. Jeg skjønner at man ikke kan være her alt for lenge, men jeg har sagt 
fra at det ikke gikk bra hjemme, men det blir ikke hørt.  

Deltakeren var skuffet over opplevelsen av at personalet ikke forstod at ensomheten var det 

vanskeligste med det å være alene hjemme. Ensomheten gav en følelse av hjelpeløshet. Da 

deltakeren forstod at personalet ikke tok hensyn til denne erfaringen, brukte vedkommende 

argumentet om å trene beina som begrunnelse for å be om forlenget opphold. Det synes som 

om deltakeren gav det somatiske argumentet forrang foran det psykiske. Deltakeren delte ikke 

personalets tro på at de omfattende tiltakene som var planlagt etter utskrivelse ville forhindre 

en ny innleggelse. Deltakeren opplevde ensomhetsfølelsen som verst, følte ikke at personalet 

tok det på alvor. 

Pasientene beskrev å ha behov for tid på dialog om behandling og oppfølging etter sykehuset. 

Følgende sitat illustrerer at god dialog før utskrivelse ble erfart som medbestemmelse:  

De to siste ukene har jeg følt meg så frisk at jeg gjerne kunne ha reist hjem, men det er 
klart, man skal ikke forhaste seg. (..). Jeg har vært hjemme på permisjon. Da følte jeg meg 
helt som vanlig. (...)Vi har brukt god tid til å planlegge utskrivingen. Jeg har fått god tid til å 
forberede meg. Det skjedde ved hjelp av møter her. Samboer og et av barna var med på 
møtet. Legen i poliklinikken møtte jeg i går.   

Sitatet illustrerer godt hvordan flere deltakere i studien oppfattet tjenestetilbudet i 

alderspsykiatrisk avdeling. De som opplevde å at behandlingen ble avsluttet å en god måte og 

samtidig som visste hvordan de ville håndtere situasjonen hjemme, gav uttrykk for at  

behandlingen i alderspsykiatrisk avdeling hadde vært bra for dem. 
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Deltakerne hadde synspunkter på medbestemmelse generelt, og i deler av behandlingen 

spesielt. Medbestemmelse om medikamentbruk ble ofte nevnt. Noen pasienter var skeptiske 

til medikamenter generelt, andre var skeptiske til et spesielt medikament eller til dosering av 

det. Sitatet nedenfor, handler om medbestemmelse vedrørende nedtrapping av medikamenter. 

Jeg har antydet at jeg vil trappe ned, men de sa at det skulle bero i fire måneder. 
Foreløpig har jeg gått med på det. Det er to typer medikamenter jeg lever på, og den ene 
antydet de at jeg kunne trappe ned før. Jeg kunne tenke meg å gå ned til oppstartsdosen, men 
jeg skal være litt tålmodig nå og se hvordan det går først. Medisinene virker sløvende.  

Medbestemmelse tar her form som en forhandling. Deltakerens spørsmål om å redusere dosen 

på et medikament, ble framsatt på en forsiktig måte, som en antydning. Legen innfridde ikke 

ønsket, men tilbød å redusere dosen på et annet medikament. Mye stod på spill. Deltakeren 

kjente seg sløvet på grunn av medikamentbruken. Deltakeren og legen var ikke enige. 

Imidlertid bidro anerkjennelsen som lå i tilbudet om å ta mindre av et annet medikament, til at 

deltakeren tok medikamentet slik legen anbefalte. Deltakeren erfarte at medbestemmelse 

krevde tålmodighet. 

Noen deltakere i studien gav uttrykk for at de kunne for lite om medikamentene til å diskutere 

med legen. De var likevel usikre på om tablettene gjorde dem godt og var ikke sikre på om de 

ville fortsette behandlingen etter utskriving. Det at de ikke fikk snakket ut med legen om 

bruken av medisinene gjorde at de ikke oppfattet at de ble tatt på alvor.   
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6 Diskusjon 
Diskusjonen belyser forskningsspørsmålet ut fra studiens formål: å få kunnskap om hva 

pasienter mener er viktig for kvaliteten under døgnopphold i en alderspsykiatrisk avdeling. 

Temaer som skapte undring vektlegges da de kan bidra til refleksjon om helsepersonells 

praksis og å framskaffe kunnskap som senere kan brukes i utvikling av et standardisert 

intervju om pasienterfaringer i alderspsykiatriske avdelinger.  

6.1 Temaer pasienter er opptatt av 
I studiens hovedfunn vektla deltakerne temaene relasjoner, behandling og medbestemmelse. 

Pasientens individuelle oppfatninger påvirkes imidlertid av forventninger, helsestatus og 

sosiodemografiske forhold (Crow et al, 2002; Larsson et al, 2010). Funnene fortolkes ved 

hjelp av modellen om opplevd tjenestekvalitet (Dagger et al, 2007) og teorien om kvalitet i 

helsetjenester (Donabedian, 1988). Diskusjonen rettes mot deltakernes syn på prosesser og 

resultater knyttet til dimensjonene mellommenneskelig kvalitet og teknisk kvalitet i modellen 

til Dagger et al (2007). De teoretiske perspektivene åpner for å diskutere det flerdimensjonale 

ved pasienterfaringene og hvilken mening funnene kan ha for pasientene.  

6.1.1 Relasjoner 

Mine funn tyder på at personalets, medpasienters og pårørendes samlede ressurser har stor 

betydningen for pasienters bedringsprosess. De fleste studier fra psykisk helsevern (Hansson 

et al, 1993; Dahle et al, 2006; Walsh et al, 2009; Bjerkan et al, 2009) og oversiktsartikler med 

studier på tvers av helsetjenester (Sitzia et al, 1997; Crow et al, 2002) vektlegger personalets 

rolle i relasjon til pasienter. Dagger et al (2007) viser hvordan relasjoner og samspill påvirker 

pasienters oppfatning av mellommenneskelig kvalitet. Dagger et al (2007) fant at fenomenene 

væremåter, kommunikasjon og fellesskap var sentrale i relasjoner og samspill. 

Relasjoner til personalet 

Deltakerne i min studie ønsket at personalet tilpasset sin væremåte, kommunikasjonsform og 

omsorg til deres individuelle behov. Ønsket kan forstås ut fra at pasienter som innlegges i en 

alderspsykiatrisk avdeling som regel har flere samtidige tilstander. Disse tilstandene medfører 
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ofte både fysisk og psykisk svekkelse og mindre kontakt med andre (Engedal, 2008). 

Svekkelse kan medføre en varhet for personalets atferd, kommunikasjon og måte å tilby 

omsorgen på.  

En omfattende oversiktsartikkel av Crow et al (2002) tyder imidlertid på at pasientgruppens 

varhet for personalets atferd ikke er særegen. En rekke studier på tvers av helsetjenester fant 

at mellommenneskelige forhold ved omsorgen, var de viktigste forutsetninger for tilfredshet 

med helsetjenesten. Studiene bekrefter at pasienter verdsetter en følelsesmessig, personlig 

tilnærming. 

Deltakerne i min studie forbandt personalets væremåte med om de ble behandlet med respekt. 

De oppfattet ytterpunktene i kontakten med personalet som imøtekommende eller avvisende. 

Personalets imøtekommenhet handlet om å få svar på spørsmål og hjelp med praktiske 

problemer. Tankevekkende tilbakemeldinger kom om at personale som passerte pasienter i 

korridoren uten å hilse kunne oppfattes som avvisende. Dette gjaldt særlig leger og annet 

personale som ikke var tilstede i avdelingens miljø gjennom en hel vakt. Pasienter har også i 

tidligere studier karakterisert mangel på kontakt med personalet, som avvisning og respektløs 

behandling (Sand, 1999; Holm, 2009). Det kan ha sammenheng med at pasienter med en 

psykisk lidelse ofte er svært sensitive for personalets væremåte (Volden, 2011).  

Pasienter i alderspsykiatriske avdelinger understreker behovet for at personalet skaper kontakt 

og trygghet mellom pasienter med sin tilstedeværelse (Sand, 1999; Holm, 2009). Dessverre 

påpekte noen av studiens deltakere at enkelte i personalgruppen synes å mangle tilstrekkelige 

interesse for jobben. De undret seg over om noen ansatte også manglet de rette 

kvalifikasjonene.  

Imidlertid tyder ikke funnene i min studie på at personalets manglende tilstedeværelse i 

avdelingsmiljøet truet pasientenes sikkerhet. Sett fra et økonomisk perspektiv på 

helsetjenester kan myke verdier som trygghet tape i kampen om ressurser mot absolutte 

verdier som sikkerhet. Pasienters erfaring med personalets manglende tilstedeværelse i 

avdelingens miljø, kan handle om mangel på ressurser fordi det er for få ansatte på arbeid. 

Mangel på ressurser i tjenestens struktur kan i lys av Donabedian (1988) påvirke muligheter 

for gode prosesser og resultater i miljøarbeidet. 
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Relasjoner til medpasienter 

Ikke bare pårørende, men også medpasienter kan være en undervurdert ressurs for pasienter. 

Sand (1999) og Borge et al (2008) fant at medpasienter var til hjelp både som 

samværspartnere og som motivatorer i behandlingen. Flere deltakere i min studie opplevde at 

samvær med medpasienter kunne bidra til ny læring gjennom at å bli oppmerksom på egen 

atferd. Pasienters læring gjennom anerkjennende miljøterapi krever imidlertid innsats fra 

personalet (Borge et al 2008b; Vatne, 2009). 

Deltakere i studien uttrykte en form for tilhørighet med medpasienter på grunn av felles 

erfaring med å være innlagt i alderspsykiatrisk avdeling, til tross for t årsak til oppholdene var 

forskjellig. Flere deltakere ønsket å opprettholde kontakt gjennom poliklinisk gruppe i regi av 

alderspsykiatrisk avdeling eller på egenhånd. Det ble ikke funnet studier om dette temaet, 

men temaet understreker deltakernes langsiktige forståelse av bedringsprosesser. 

Pårørende 

Vi vet lite om pasienters behov i kontakten med pårørende. Men for at pårørende skal klare å 

være til hjelp for pasienter i en alderspsykiatrisk avdeling synes dialogen mellom personalet 

og pårørende å være avgjørende (Moe, 2008). Moe (2008) fant at pårørende etterlyste 

informasjon og planlagt pårørendearbeid, men at dette fikk liten oppmerksomhet fra 

personalet i avdelingen. Stemoderlig behandling av pårørende i psykisk helsevern er kjent fra 

andre studier (Schröder, Wilde Larsson og Ahlström, 2006b). 

De fleste deltakere i min studie var positive til at pårørende deltok på et møte om deres 

situasjon i starten av oppholdet. De vektla at møtet gav pårørende informasjon som de senere 

kunne bruke til å støtte dem. Pårørende ønsker et møte med fokus på dialog og likeverd (Moe, 

2008). Imidlertid kan pasienter og pårørende ønske å holde tilbake informasjon om sin 

livssituasjon for å beskytte seg selv og andre. Personalet kan både innhente informasjon om 

pasientens situasjon og å påvirke hvilken hjelp pasienten får etter utskriving. I denne rollen 

ligger en kunnskaps-makt, og dette temaet diskuteres senere.  

Samlet oppfatning av relasjoner 

Deltakerne i min studie fortalte om hvordan de oppfattet oppholdet alt i alt, om betydningen 

av relasjoner og om konkrete relasjonelle erfaringer. Deltakerne gav dermed innspill på tre 
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nivåer. På det globale nivået oppfattet deltakerne i min studie relasjoner til personalet, 

medpasienter og pårørende som avgjørende for kvaliteten på oppholdet. Det er derfor 

tankevekkende at ressursene som ligger i det samlede samspillet mellom disse 

relasjonspartnerne i liten grad er løftet fram i forskningslitteraturen (Schröder, 2006b). Vi vet 

lite om hvordan strukturer i alderspsykiatriske avdelinger ivaretar et godt samspill mellom 

pasienter, personalet, medpasienter og pårørende. 

Forbindelsen mellom fenomenene væremåte og kommunikasjon er velkjent. En handling som 

pasienter oppfatter som avvisende kan ha sammenheng med både ressurser og prosesser. I 

eksempelet med å ikke hilse kan være at en som var innom avdelingen hadde det travelt, og 

derfor ikke var oppmerksom på å hilse. Sett på bakgrunn av norsk hilsekultur og pasientenes 

situasjon, kan det imidlertid handle om en uheldig prosess. Det kan ha utviklet seg en kultur 

blant helsepersonell hvor det er vanlig å ikke hilse på pasienter i sykehuskorridoren. Pasienter 

vil reagere ulikt på om helsepersonell som er innom avdelingen ikke hilser (Crow et al, 2002). 

Forholdet mellom pasienten og den som kunne ha hilst er av stor betydning, imidlertid tyder 

funnene mine på at pasienter oftest opplever det respektfullt å bli hilst på. 

Deltakerne i min studie hadde ulik uttrykksform da de fortalte om sine erfaringer. Vi vet at 

personlighet påvirker pasienters reaksjoner på helsetjenesten (Crow et al, 2002). Forskning 

viser at personlighet omhandler etablerte måter å tenke, føle og handle på. 

Femfaktormodellen, ”The Big Five”, er anerkjent og den skiller mellom følgende 

personlighetstrekk: ekstroversjon (utadvendthet, sosial kontakt), medmenneskelighet (empati, 

kvaliteten på sosial kontakt), kontroll (orden, punktlighet, systematikk), temperament, 

(følelser, emosjonell stabilitet), intellekt (åpenhet, informasjonshåndtering, refleksjon, idéer) 

(Ozer og Benet-Martínez, 2006). Denne kunnskapen kan være viktig for å tilpasse tjenesten i 

alderspsykiatrisk avdeling til pasientens preferanser. Imidlertid kan personalholdninger som 

"slik gjør vi det her" hemme en slik tilpasning.   

Forskning tyder på at personalets væremåte, kommunikasjonsform og fellesskap har stor 

betydning for pasientene. Min studie peker på at disse fenomenene også er viktige i pasienters 

relasjoner til medpasienter og pårørende i alderspsykiatriske avdelinger. Funnene om 

relasjonserfaringer i min studie samsvarer godt med funnene hos Dagger et al (2007). 

Deltakerne i min studie vurderte personalets relasjonskompetanse ut fra om omsorgen var 

tilpasset situasjonen slik de selv vurderte den. Dette funnet berører kjernen i deltakernes 



 

59 

oppfatning av kvaliteten på tilbudet i alderspsykiatrisk avdeling. Kvaliteten ble vurdert ut fra 

om tilbudet ble gitt på pasientens premisser. 

6.1.2 Behandlingen  

Intervjuene fikk fram variasjoner i deltakernes syn på ulike behandlingsformer. Studiens 

deltakere vektla følgende tiltak: innleggelse, samtaler, medisiner, utredning, aktiviteter og å 

planlegge utskriving. Funnene samstemmer i stor grad med temaområder som ble 

oppsummert på tvers av studier i psykisk helsevern etter litteraturgjennomgangen.  

Innleggelse 

Deltakerne i studien manglet oversikt over hvordan innleggelsen ble ordnet. Ved ettertanke 

mente de at innleggelsen kom i stand etter avtale mellom pårørende og fastlege eller 

psykolog. Pasientens manglende involvering i innleggelsen kan forstås i lys av at eldre kan 

være deprimerte uten selv å vite det (Kringlen, 2005). Mennesker som ikke har 

sykdomsfølelse, står i fare for ikke å få hjelp, selv om andre mener de er syke. Å ta 

avgjørelser på vegne av pasienter, såkalt paternalisme, har vært vanlig praksis i 

helsetjenesten. Deprimerte eldre er en gruppe som på grunn av sykdommens art kan bli utsatt 

for paternalisme. 

Deltakerne i min studie som hadde vært innlagt før gav uttrykk for at tiltro til behandlingen og 

personalets kompetanse kunne gi håp om bedring allerede ved innlegging. De gav uttrykk for 

at håpet handlet om å vite at en fikk omsorg. Imidlertid pekte deltakerne i min studie også på 

institusjonens rammer som viktig i seg selv. Det innebar å slippe en del bekymringer knyttet 

til å være alene. Sand (1999) fant at ro og nattesøvn var essensielt og at pasienter mente at 

avdelingens gode atmosfære gjorde dem godt.  

Samtaler 

Deltakere i min studie mente at samtaler hadde vært en god støtte under oppholdet. De nevnte 

flere personalgrupper blant de gode samtalepartnerne. Funnene om samtalenes innhold synes 

å være forskjellig fra funn blant yngre pasienter. I psykisk helsevern for voksne er samtaler 

med én behandler den mest etterspurte behandlingsformen og undersøkelser tyder på at de 

fleste pasientene som ønsket det fikk denne behandlingsformen (Bjerkan et al, 2009). Det 
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finnes ikke tallmateriale på tilbud og etterspørsel etter samtaler med én behandler i 

alderspsykiatriske avdelinger.  

Deltakerne hadde eksempler på at det hadde hjulpet med samtaler som handlet om hvordan 

livet hadde vært, hvordan det var nå og om tanker for framtiden. Sett i lys av psykodynamisk 

tenkning (Haugsgjerd et al, 2009) er denne typen terapeutiske samtaler en anerkjent 

behandlingsform. Den psykososiale utviklingsteorien ser utvikling i et livsløpsperspektiv 

(Erikson, 2000). Joan Erikson (2004) viste i boken Den fullborade livscykelen, hvordan 

tilbakelagte utviklingskriser kan få ny aktualitet hos eldre med svekkede ressurser. I følge 

Erikson (2004) kan alderdommen innebære varig fortvilelse, særlig for de eldste eldre som 

kjenner at kreftene avtar. Nye krav oppstår når daglige vansker gjør seg gjeldene og behovet 

for omvurderinger av livet trenger seg på. Tapt autonomi over egen kropp, når kontroll og 

uavhengighet svikter, kan ramme selvfølelse og selvtillit hos eldre. Erikson hevder at 

fortvilelse hos den eldre kaller på forsoning og akseptasjon av at livet ble som det ble. Denne 

integrasjonen mellom det som har vært, nåtiden og fremtiden anses som viktig for at eldre 

aksepterer sin situasjon og får en ny opplevelse av helhet, visdom, klokskap og 

vurderingsevne. 

Forskning viser at terapisamtaler tilbys eldre deprimerte pasienter for å hjelpe klienten å 

forstå og akseptere sin situasjon, samt skape mulighet for nyorientering. Det finnes imidlertid 

lite evidensbasert kunnskap som bekrefter nytteverdien av denne type samtaler. Imidlertid er 

det funnet at eldre har bedre effekt av behandlingsmetoden kognitiv adferdsterapi (CBT) enn 

å stå på venteliste (Wilson et al, 2009).  

Medisiner 

Deltakerne i studien min var opptatt av behandling med medisiner, men det var slående hvor 

liten oversikt de hadde over medisinene sine. De var usikre på medisinenes virkning, 

bivirkning og dosering. Både mine data og funn i undersøkelser om medisinbruk i til eldre 

tyder på at pasienter i alderspsykiatriske avdelinger har særegne behov for informasjon om 

medisinbruk (Engedal, 2008). Kan kunnskapen om medisinene være mangelfull hos 

helsepersonell? Et annet og like viktig spørsmål. Kan helsepersonell ha for lite kunnskap om å 

informere om medisiner på en måte som pasienter kan oppfatte? Pasienter har foreslått at 

informasjon om medisiner bør gis skriftlig (Sand, 1999). I psykisk helsevern for voksne 
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rangerte pasienter behandling med medisiner som nummer to av etterspurte 

behandlingsformer (Bjerkan et al, 2009). 

Utredning 

Deltakere i studien mente utredning var slitsomt men viktig. Pasienter som blir innlagt i 

alderspsykiatrisk avdeling har ofte ikke søkt behandlingen selv (Engedal, 2008). Psykiatrisk 

utredning kan virke uforståelig for pasienter hvis de ikke føler seg syke. Kleinman (1988) 

hevder at personer ikke trenger å føle seg syke, selv om legen finner objektive tegn på 

sykdom. Funnet til Kleinman (1988) kan belyse pasienters udekkede behov for informasjon 

om tilstander de ikke er klar over.  

Studiens deltakere ønsket mer informasjon om utredningen. Denne type informasjon var ikke 

god nok i psykisk helsevern for voksne (Dahle et al, 2006; Bjerkan et al, 2009) eller i en 

alderspsykiatrisk avdeling (Holm et al, 2009). Informasjonen til pasienter om kognitiv 

utredning er heller ikke bra nok (Krohne et al, 2011). Dette til tross for at alderspsykiatrisk 

metode er omfattende og tidkrevende (Norsk psykiatrisk forening, 2010). 

Aktiviteter 

Et interessant funn i min studie sammenlignet med studien til Hansson et al (1993) må 

undersøkes nærmere. Hansson et al (1993) fant at innhold i behandlingen og aktiviteter var to 

adskilte tema, mens deltakerne i min studie forstod aktiviteter og egeninnsats som en del av 

behandlingen og bedringsprosessen. Det kan være en av grunnene til at flere deltakere i min 

studie var opptatt av at det skjedde for lite i den alderspsykiatriske avdelingen. Etterspørsel 

etter meningsfulle aktiviteter kan også regnes som rimelig sett i forhold til tiden pasienter 

oppholder seg i denne type avdeling.  Holm et al (2009) fant at pasienter uten 

demensdiagnose i gjennomsnitt hadde 67 liggedøgn.  

Pasienters problem med for lite tilrettelagte aktiviteter i døgnbehandling i psykisk helsevern 

ikke er nytt. Sørgaard (1998) fant at pasienter i psykisk helsevern opplevede ensformighet og 

"å være på oppbevaring". I dagens tidspressede samfunn kan pasienter oppleve mangelen av 

ha noe meningsfullt å gjøre som å være unyttig og lite verdifull.  

Studiens deltakere var opptatt av resultatet av behandlingen. De tenkte både på om de var blitt 

bedre og om de kunne klare seg hjemme. Deres oppfatning om de var klare for utskriving 
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påvirket deres totale vurdering av behandlingen. De vurderte helse og sykdom ikke bare i 

forhold til legens opplysninger basert på ekspertkunnskap, men også i forhold til hvordan de 

følte seg, i følge Kim (2010) brukte de et utvidet sykdomsbegrep. De vurderte den samlede 

kvaliteten av behandlingen som noe mer enn behandling av sykdom.  

Noen deltakere i studien var opptatt av mulighet for trening, mens andre deltakere hadde 

dårlig samvittighet for at de ikke holdt seg i form. Biologisk aldring medfører at eldre 

konfronteres med kroppslige utfordringer, og de eldste eldre som kjenner at kreftene avtar kan 

få begrensede krefter både til sosiale og fysiske aktiviteter. Forskning tyder imidlertid på at 

kroppslig aldring inntrer senere og går langsommere enn tidligere antatt, og at eldre forventer 

mindre av sin fysiske helse enn de kan klare hvis de stimuleres i en sosial gruppe (Levy, 

2003). Helsegevinsten pasienter kan oppnå med trening i en gruppe under innleggelse i en 

alderspsykiatrisk avdeling kan gi en positiv erfaring med helsetjenesten, totalt sett.  

Det pasienten opplever som ventetid, kan handle om at pasienten ikke forstår 

behandlingsprosessen eller kjenner planen for oppholdet. At planen for oppholdet ikke er 

kjent for pasienten kan ha sammenheng med personalets ferdigheter både i å lage og følge 

opp planer sammen med pasienten. Ferdigheter betinger imidlertid kunnskap og kompetanse. 

Kan det være uklart hvem som har ansvaret for planarbeidet? En forklaring kan være at 

kompetansen i personalgrupper som skal samarbeide med pasienten om utarbeiding av plan 

for oppholdet ikke er tilstrekkelig. En annen forklaring kan være at strukturen for det 

profesjonsovergripende samarbeidet ikke er beskrevet. 

Personalet kan følge mine funn undervurdere fellesskapets betydning for pasientene, og 

personalets betydning for fellesskapet som læringsarena. Funnet bekreftes av Sand (1999). 

Kan det bety at personalet har for lite kunnskap, kompetanse og ferdigheter i miljøterapi? 

Oeye et al (2009) hevder at mangel på personalets tilstedeværelse kan ha sammenheng med at 

miljøterapeutiske modeller er lite avklart og forstått i personalgrupper. Det fører til av 

miljøterapi blir nedprioritert i døgnavdelinger i psykisk helsevern Uten pasienter og personale 

i fellesskapet, forvitrer fellesskapet og muligheten til å drive miljøterapi. 

Planlegge utskriving 

Studiens mest overraskende funn, var at flere deltakere like før egen utskriving bekymret seg 

for at omsorgstrengende pårørende ikke fikk nødvendig helse- og sosialhjelp. Bekymringen 
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kunne bli så omfattende at forståelsen av det utvidede sykdomsbegrepet ble knyttet sammen 

med det biomedisinen vanligvis kaller sykdom. Det kunne medføre at bekymringene gav seg 

utslag i somatiske tilstander, like gjerne som i psykiatriske.  

Denne oppdagelsen reiser spørsmålet: Kan medisinsk tradisjon med et individrettet fokus på 

pasienters sykdommer ha skyggelagt behovet for en helhetlig helsetjeneste? Eldre mennesker 

som belastes av pårørende omtales sjelden i forskningen på feltet. Kunnskapsnivået synes å 

være magert. Kvantitative studier om pasienters erfaringer i alderspsykiatriske avdelinger 

(Sand, 1999; Holm et al, 2009) spør om helsetjenesten har samarbeidet med pårørende, men 

ikke om ressurssituasjonen mellom pårørende og pasient. Pasientens kunnskap om vanskelige 

hjemmeforhold kan ha blitt skjøvet bort og ikke blitt snakket om før situasjonen ble 

problematisert av en nært forestående utskriving. I en tid med fokus på samhandling mellom 

helsetjenester er det er tankevekkende at dette temaet kom så sterkt fram i denne studien.  

Det er et spørsmål om problemstillen kan knyttes til at spesialisthelsetjenesten tradisjonelt 

behandler symptomer og lidelser med metoder som har vitenskapelig påvist effekt. Arbeid i 

forhold til pasienters sosiale situasjon er av en annen karakter.  

En annen sammenheng kan være at både pasienter og helsearbeidere synes det er vanskelig å 

ta opp hjemmeforhold der skambelagte tema som rus og psykiske lidelse er sentrale. I tillegg 

synes det ikke som om deltakerne i min studie forventet at alderspsykiatrisk avdeling hadde 

kompetanse til å løse denne type problemer. Det slående var at deltakerne i studien på 

egenhånd eller i samarbeid med familien strevde med å finne løsninger på en vanskelig 

hjemmesituasjon. Dette funnet peker på at spesialisthelsetjenestens psykisk helsevern trener 

kompetanse til å møte pasienter med avanserte helseproblemer i kombinasjon med sosiale 

problemer.  

Disse problemene kan ikke løses uten samhandling mellom helse- og sosialtjenestens nivåer 

og etater. Norske myndigheter har gitt pasienter med langvarige behov for helse- og 

sosialtjenester rett til en individuell plan. Bare en av deltakerne i studien hadde en individuell 

plan, til tross for at de fleste deltakerne hadde langvarige tjenestebehov. Dette funnet er ikke 

uventet. I 2005 brukte gjennomsnittlig 0,5 % av forventede 3,0 % av befolkningen en 

individuell plan i Norge (Bjerkan, Richter, Grimsmo, Hellesø og Brender, 2011). 
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Noe av grunnen til funnet om for lite bruk av individuelle planer kan ha sammenheng med at 

eldre med stor hjelpebehov kan ha en snikende sykdomsutvikling og manglende 

sykdomsfølelse (Engedal, 2008). De kan bli skrøpelige, deprimerte og for passive til å søke 

helsehjelp. En følelse av skam over tilstanden kan gjøre at mange eldre med hjelpebehov ikke 

henvender seg til helse- eller sosialtjenesten.  

Samlet oppfatning av behandlingen 

Forståelsen av mine funn kan utvides ved å se behandling i lys av modellen til Dagger et al 

(2007). Dagger et al (2007) hevder at personalets ekspertise og behandlingens resultat 

forklarer behandlingens kvalitet. Diskusjonen av hvordan deltakerne i min studie oppfattet 

behandlingen de hadde fått, ble konsentrert rundt begrepene ekspertise og resultat. Dagger et 

al (2007) forklarer ekspertise som kunnskap, kompetanse og ferdigheter. I mitt materiale kom 

disse fenomenene fram som hentydninger til mellommenneskelige prosesser. Prosessene var 

til dels ubeviste, de var på det emiske nivå (Donabedian, 1988).  

Funnene i materialet mitt tyder på at noen pasienter opplevde at de hadde for lite kunnskap til  

å ha meninger om behandlingen.  

Pasienters behandlingserfaringer gir kunnskap om pasienters forståelse av tilbudet i 

alderspsykiatriske avdeling. Funn i min studie tyder på at behandling i alderspsykiatrisk 

avdeling kan gi eldre mennesker en ny start med mulighet til å mestre sin situasjon. På 

bakgrunn av spesialisthelsetjenestens funksjon, tidligere forskning og modellen til Dagger et 

al (2007) vil spørsmål om pasienterfaringer med behandlingsformene i en alderspsykiatrisk 

avdeling være til nytte for kvalitetsforbedring. Imidlertid er det viktig å kople spørsmålene til 

pasientens rolleforståelse og ønske om medbestemmelse. 

6.1.3 Medbestemmelsen  

Et av hovedfunnene i min studie var variasjoner i deltakernes syn på medbestemmelse. De 

konkrete beskrivelsene handlet om behov for informasjon, åpenhet og å bli tatt på alvor. I lys 

av modellen til Dagger et al (2007) kan pasienters mulighet til medbestemmelse handle om 1) 

samspill og kommunikasjon som fenomener ved mellommenneskelig kvalitet og 2) kunnskap, 

kompetanse og ferdigheter som fenomener ved behandlingens kvalitet. I diskusjonen bruker 

jeg disse begrepene for å utforske meningsinnholdet i beskrivelsene til deltakerne i studien.  
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I min studie var deltakernes ønske om å få gjennomslag for egne synspunkter slående. Derfor 

ble begrepet medbestemmelse valgt framfor medvirkning. Denne tolkningen kan diskuteres, 

ikke minst fordi begrepet medvirkning er sentralt i flere studier i psykisk helsevern (Hansson 

et al, 1993; Schröder et al, 2006; Bjerkan et al, 2009). Brukermedvirkning er lovhjemlet i Lov 

om pasient- og brukerrettigheter (1999), og gir pasienter innflytelse i forhold til 

beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud der han selv er berørt.  

Funn i min studie tyder på at deltakernes medbestemmelse ikke bare handlet om hvilke 

muligheter de fikk. Det handlet også om at ulike syn på sykdom og helse kan ha betydningen 

for pasienters ønske om medbestemmelse. Deltakere i studien som var mer opptatt av å bli 

bedre enn å ha det bedre var avventende til hva som skulle skje. En avventende rolle er i tråd 

med forståelsen av pasienten som den tålmodige og lidende (Nilsson, 2004). Pasienter kan 

være mindre opptatt av å ta del i avgjørelser om behandling og egen framtid hvis de inntar en 

avventende rolle. En av grunnene til en manglende rolleavklaring for pasienter, kan være en 

sykdomsforståelse hvor det tidligere ikke ble forventet at pasienten hadde tilstrekkelig 

kunnskap til å mene noe om utredning og behandling (Strand, Melle og Gjerden, 2012). 

Informasjon 

Alle deltakerne i min studie ønsket informasjon, men de fleste mente de fikk vite for lite. At 

pasienter får for lite informasjon har solid støtte i tidligere forskning (Sørgaard, 1998; Sand, 

1999; Dahle et al, 2006; Bjerkan et al, 2009; Holm et al, 2009; Schröder et al, 2010). Funn i 

min studie tyder på at en aktiv pasient i tråd med brukermedvirkningsidealet kan mangle 

nødvendig informasjon. Mangel på informasjon gjorde det vanskelig for deltakerne i min 

studie å stille aktuelle spørsmål og få oversikt over behandlingsalternativer. Resultatet blir at 

det er vanskelig for pasienten å spille på lag med helsepersonell når muligheter og 

utfordringer i "spillet" ikke er kjent. 

Dette kan være en av flere årsaker til at pasienter over lang tid har vært misfornøyde med 

muligheten til medbestemmelse. Inntil nylig har klinikere og forskere tolket 

forskningsfunnene som at eldre i mindre grad enn yngre ønsket medbestemmelse om 

behandling i sykehus. Nyere forskning tyder på at dette ikke er tilfelle. Foss (2011b) fant at 

eldre vanligvis ønsker å delta i avgjørelser. Slik jeg tolker Foss (2011a) viser hennes studie 

indikasjoner på at eldre pasienter i somatiske sykehusavdelinger bruker diskré og nøye 

avstemte strategier for å oppnå medbestemmelse.  
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Jeg tolker dette mer som en strategi for medbestemmelse, og at behovet for pasientens 

strategier ligger i manglende informasjon. Sett i lys av funnene til Foss (2011a, 2011b) kan 

det synes som det er et gap mellom eldres ønsker og muligheter til medbestemmelse. Dette 

gapet kan bidra til at pasienter utvikler strategier for å oppnå det de ønsker og å bevare sin 

verdighet i tråd med sine verdier. 

Autonomibegrepet brukes om selvbestemmelse, og knyttes til en persons verdier og verdiget. 

Det er vanlig å hevde at følgende tre kriterier bør være oppfylt for at en handling skal være 

autonom: Tilstrekkelig forståelse, samtykkekompetanse og frivillighet (Pedersen, Hofmann 

og Mangset, 2007). Pasientens intellektuelle evner har betydning for hvordan informasjonen 

mottas og bearbeides, og dette påvirker den enkelte pasients forutsetninger og ønsker i 

beslutningsprosesser. Hvis personalet har mangelfull kunnskap om pasientens intellektuelle 

evner, er det vanskelig å gi godt tilpasset informasjon. Dette er en utfordring for en rekke 

studier finner støtte for at pasienter ønsker informasjon fra lege og ønsker å delta i 

beslutninger (Crow et al, 2002). Funn i min studie tyder på at dette ikke forholder seg 

annerledes i alderspsykiatrisk avdeling.  

Dårlig informasjon om klagemuligheter og behandlingsmuligheter ble også påpekt i 

alderspsykiatrisk avdeling (Holm, 2009). 

Åpenhet 

Studiens deltakere ønsket at personalet var åpne og ikke holdt noe skjult for dem, og flere 

bekreftet at de oppfattet at det var slik. Et spesielt funn reiste imidlertid spørsmålet: Kan 

personalet korrigere atferden til pasienter som oppfører seg annerledes enn vanlig på grunn av 

sykdom? Det er kjent at pasienter i psykisk helsevern ønsker informasjon om sykdommen 

(Sand, 1999; Schröder et al, 2006; Holm et al, 2009; Bjerkan et al 2009). Funn i min studie 

tyder på at informasjonen kan dempe ubehaget ved at andre vet noe om ens person som en 

selv ikke har oversikt over. Deltakere i studien påpekte at personalets åpenhet styrket dem i 

senere samarbeid, mens mangel på åpenhet gjorde dem usikre. Mangel på åpenhet kan ut fra 

denne tankerekken hemme medbestemmelse.  

I følge teori om kommunikasjon kan det å holde tilbake informasjon være en ubevisst kultur 

innenfor en gruppe (Gadamer, 2010). Å holde tilbake informasjon til pasienter med en 

alvorlig psykisk lidelse kan også være bevisst ut fra legens eller psykologens tolkning av 
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etikkens ikke-skade-prinsipp (Ruyter, Førde og Solbakk, 2007). Det er imidlertid nødvendig å 

bli kjent med kulturen i sykehusavdelinger, og få oversikt over eventuelle tause områder 

(Donabeadian, 1988). Helsepersonell som blir var tause områder kan bidra til at det usagte i 

en kultur ikke blir taushetsbelagt. I følge egen praksiserfaring er dette et ansvar profesjonelle 

medarbeidere tar på alvor. 

Å bli tatt på alvor 

Noen deltakere i min studie var fortvilet over at personalet ikke tok deres bekymringer for 

hvordan de skulle klare seg hjemme etter utskriving på alvor. En tidligere studie fra 

alderspsykiatrisk avdeling fant at 29 prosent av pasientene ikke var tilfreds med tidspunktet 

for utskrivning (Holm et al, 2009). Den tradisjonelle ”vi vet best” holdningen blant 

helsepersonell kan stå i veien for helsepersonells forståelse av pasientens behov for hjelp 

(Hansen et al, 2004). Hadde personalet problemer med å la pasienten selv avgjøre om han var 

klar for å gjenoppta hverdagsliv og forpliktelser?   

Spørsmålet kan ha mange forklaringer. En forklaring kan være at personalet i 

spesialisthelsetjenesten mente de hadde fullført sine oppgaver og at mente at pasienten var 

"ferdigbehandlet". I tilfelle kunne dialog der pasienten fikk medbestemmelse bidra til at 

pasienten kjente seg forstått og tatt på alvor. Imidlertid tyder forskning på at pasienter i 

alderspsykiatrisk avdeling er særlig sårbare med tanke på å bli hørt og forstått (Engedal, 2008; 

Bjerkan et al, 2009). Mennene som ble intervjuet i min studie var mer opptatt av at de ikke bli 

tatt på alvor enn kvinnene. Samtidig fortalte mennene om hvordan de likevel hadde fått det 

som de ville, eller hadde forhandlet fram en løsning de var tilfreds med. Disse funnene kan 

ikke vektlegges i et så lite materiale, men de er i tråd med funnene til Bjerkan et al (2009). 

På intervjutidspunktet mot slutten av oppholdet tilspisset usikkerheten seg, og makt-ubalansen 

mellom helsepersonell og pasient ble tydelig. Å ha kompetanse til å identifisere og lege 

sykdom blir forbundet med makt. Weber definerer sosial makt som en iboende mulighet i 

sosiale relasjoner til å realisere ens egen vilje (Thylefors, 1991). Maktforholdet mellom 

pasient og hjelper kan gjøre at pasienten ikke kjenner seg tatt på alvor til tross for hjelperens 

bestrebelser. Imidlertid er det sannsynlig at helsepersonell er opptatt av å forvalte 

fellesskapets ressurser heller enn å være opptatt av sin personlige vilje i tråd med definisjonen 

til Weber. En annen forklaring på at pasienter ikke føler seg forstått kan være at 

helsepersonell må handle mot sin egen vilje for å være lojal mot helsetjenestens organisering 
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og maktstrukturer (Høybråten Sigstad, 2004). Hvis myndighetene stiller krav om økonomiske 

innsparinger kan det gå på bekostning av bredden i det faglige tilbudet og den tiden pasienter 

får til å komme seg før utskriving. At pasienter kan oppleve at det ikke tas hensyn til deres 

meninger kan også forstås i lys av forskning som viser at helsepersonell kan ha mangelfull 

kunnskap om hvordan de kan fremme pasientmedvirkning (Tutton, 2005; Solbjør og 

Steinsbekk, 2011).  

Foucault (1980) belyser hvordan svake grupper undertrykkes i dag som før men på mer 

tildekte måter. Dagens maktstrategier forekommer i følge Foucault (1980) i enhver relasjon, 

der makt-kunnskap er en tosidig funksjon. Den som søker kunnskap om andre får makt og den 

som har makt får kunnskap og gis anledning til å søke kunnskap om andre. Å søke kunnskap i 

denne sammenheng, gjøres ikke for å misbruke makten, men i det godes hensikt.  

Foucault (1980) hevder at pasienter kan også utsettes for skjulte maktstrategier når de blir 

bedt om å være tilgjengelig for helsepersonell og deres undersøkelser i den grad at det kjennes 

som frihetsbegrensning gjennom overvåkning av pasientens tid, kropp eller hvor pasienten 

kan oppholde seg. Overvåkningen gir helsepersonell kunnskap om både personen og lidelsen. 

Til tross for at deltakere i min studie syntes det var slitsomt, ønsket de å gjennomføre 

nødvendig utredning. De mente imidlertid at pauser og hygge mellom de mindre hyggelige 

tingene var viktig. Deltakerne i studien oppfattet at personalet tok dem på alvor når de som 

forstod denne sammenhengen.  

Å lytte til pasienten slik at pasienten forstår at han er hørt, handler om personalets evne til 

samspill og kommunikasjon, kunnskap og kompetanse (Schibbye, 2004; Steihaug, et al, 

2011).  Det handler både om mellommenneskelige prosesser og innhold i behandlingen. 

Deltakere i min studie oppfattet at resultatet av en to-veis-kommunikasjon der deres 

synspunkter ble anerkjent gav dem mulighet for reell medbestemmelse. 

Samlet oppfatning om medbestemmelsen 

Ved å bruke modellen til Dagger et al (2007) "åpnet" analysen begrepet medbestemmelse slik 

at problemene med samspill og kommunikasjon mellom pasienter og personell ble tydelig. 

Den nye fortolkningen fikk også fram at personalet utfordres på flere fronter. De utfordres til 

å vurdere sitt syn på sykdom og helse, sitt perspektiv på hva pasientens sykehusopphold 

handler om og til å dele kunnskap og makt med pasienter. Imidlertid tyder både mine funn og 
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tidligere forskning på at personalet trenger relasjonskompetanse og å utvikle en 

anerkjennende kommunikasjonsform som åpner for pasientens medbestemmelse.  

Deltakerne i min studie evaluerte mulighet for medbestemmelsen på tre nivåer: 1) hvordan 

medbestemmelse påvirket deres oppfatning av oppholdet alt i alt. 2)betydningen av 

medbestemmelse og 3)hvordan avgjørelser ble tatt. Betydningen av medbestemmelse er et 

viktig tema som får konsekvenser for praksis. Pasienter i alderspsykiatriske avdelinger vil 

være med å bestemme, de vil møtes på egne premisser. 

6.2 Styrke og begrensninger ved studien 
Studiens styrke ligger i systematiske litteratursøk og valg av teori som svarer til studiens 

forskningsspørsmål og formål. Bruk av tidligere forskning og av modellen om oppfattet 

tjenestekvalitet bidro til en systematisk analyse av pasienters erfaringer med kvaliteten på 

tjenestetilbudet i alderspsykiatrisk døgnavdeling.  

Presentasjonen av funnene beskrev materialet før den teoretiske analysen. I diskusjon av 

funne har jeg stilt spørsmål til teksten for å utfordre min forforståelse. Med denne teknikken 

kunne diskusjoner utvikles om tema som ellers kunne blitt tatt for gitt. Presentasjonen av 

funnene i denne oppgaven gav plass til de temaene pasientene var mest opptatt av. Det betyr 

ikke at dimensjonene administrativ kvalitet og omgivelsenes kvalitet som Dagger et al (2007) 

har med i sin modell var uvesentlige. Imidlertid ville diskusjon av disse områdene gått på 

bekostning av de temaene deltakerne i studien var mest opptatt av.  

Forarbeidet ved alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus gjorde at jeg hadde 

sett ulike spørreskjema før denne studien startet. Utprøvingen av ulike spørreskjema gav 

erfaring med fordeler og ulemper med hvordan spørsmål til pasienter stilles.  

Deltakere i studien redegjorde godt for erfaringer, men et par av deltakerne hadde vansker 

med å huske detaljer fra den første delen av oppholdet. Etter både kontaktpersonenes og min 

vurdering var deltakerne likevel kompetente til å delta i studien. Men et essensielt problem 

reiser seg: Kan pasienter vurdere helsetjenestens kvalitet?  

Bakgrunnen for spørsmålet har direkte tilknytning til studiens arena, men spørsmålet har også 

historiske røtter. Pasienter ble før 1950-tallet, regnet som inkompetente til å vurdere 

helsetjenesten, og psykisk syke pasienter ble i tillegg regnet som upålitelige informanter 
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(Straand, Melle og Gjerden, 2012). Deltakerne i denne studien kommer fra alderspsykiatriske 

avdelinger, og pasienter i denne type avdelinger utredes blant annet for vansker med 

hukommelsen (Engedal, 2008). Tidligere studier viser at hovedutfordringen med å undersøke 

pasienters erfaringer i slike grupper handler om å tilpasse utvalg den studien og 

undersøkelsesmetodene til pasientenes tilstand (Sand, 1999; Viken et al, 2008; Holm et al, 

2009). 

Det var en styrke å ha bakgrunn fra fagmiljøet. Styrken ved å forske i eget fagfelt er at 

erfaring med tema knyttet til lidelser, helsetjenesten og avdelingens liv kan skape refleksjoner 

i møte med fortellingene i intervjuene. Denne type refleksjoner kan være vanskelig 

tilgjengelig for forskere som ikke kjenner fagfeltet. Imidlertid kan beskrivelser som virker 

kjente overses og forhindre at interessante områder utforskes.  

Jeg ble overrasket over hvor store psykososiale byrder noen av deltakerne bar, og hvordan 

byrdene samvirket med deres lidelser. Forforståelsen min var preget av løsningsfokusert 

handling, å lytte og utforske var en ny rolle som gav større rom for livshistoriene til 

deltakerne i studien. Forskerposisjonen gav anledning til å utforske sammenhenger bak 

deltakernes psykiske smerte på en annen måte enn i posisjon som psykiatrisk sykepleier. 

En begrensing ved studien er at utvalget ble begrenset til pasienter med god nok hukommelse 

til å kunne dele sine erfaringer uten å bli belastet. Pasientens helsestatus påvirker vurderingen 

av helsetjenesten (Crow et al, 2002). Andre pasientgrupper i alderspsykiatriske avdelinger kan 

derfor vektlegge andre temaområder.  

Informasjonsskrivet informerte pasientene om at intervjuer var sykepleier. Det er derfor 

sannsynlig at pasientene vektla andre temaer enn de ville gjort i samtale med en som 

representerte en annen profesjon. Det er også sannsynlig at intervjuguiden og temaområder er 

påvirket av min bakgrunn.  

Studiens data ble hentet fra flere avdelinger. På grunn av egenutvikling som intervjuer og 

unike deltakere, vil det være vanskelig for andre å få fram de samme detaljer i funnene. 

Overføringsverdien ligger i at pasienter og personale i alderspsykiatriske avdelinger kan 

gjenkjenne temaer fra egen hverdag i begrepene som er brukt.  
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En modell er et konstruert blide av virkeligheten. Derfor var det ikke overraskende at noen 

funn synes å høre hjemme i flere av modellens dimensjoner. Dimensjonen teknisk kvalitet 

omhandlet i min studie behandlingens kvalitet. Dette begrepet bør prøves ut i senere studier. 
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7 Konklusjon 
Det er viktig å få del i erfaringene til pasienter i alderspsykiatriske døgnavdelinger. På grunn 

av alder og psykisk lidelse er de en sårbar pasientgruppe som kan overses. Denne studien fikk 

data fra kvalitative intervju med ni pasienter ved fire alderspsykiatriske døgnavdelinger. 

Intervjuene ble analysert og tolket på tre nivåer. Deltakerne i studien beskrev sine 

oppfatninger av kvaliteten på oppholdet med tre hovedtemaer: 1) relasjoner til personalet, 

medpasienter og pårørende, 2) behandling i en holistisk forståelse og 3) medbestemmelse om 

plan for oppholdet og behandlingen.   

Funnene i denne studien sammenfalt i stor grad med oppsummeringen av forskningsstatus. 

Imidlertid avvek strukturen i begrepet behandling sammenlignet med tidligere beskrivelser. 

Grunnen til avviket var at deltakerne i denne studien hadde et utvidet sykdomsbegrep som 

innbefattet dagliglivet, både i alderspsykiatrisk avdeling og hjemme. De oppfattet at 

aktiviteter, avdelingsmiljøet og planlegging av utskrivingen var ledd i behandlingen. Det 

utvidede sykdomsbegrepet og et asymmetrisk maktforhold mellom helsepersonell og 

deltakerne i studien fikk konsekvenser for rollemønster. Dette påvirket informasjonsflyt 

mellom personalet og deltakerne i studien og forventninger til deltakernes medbestemmelse.  

Essensen i deltakernes oppfatning av kvaliteten ved tjenestetilbudet i alderspsykiatrisk 

avdeling var at mangel på kunnskap og informasjon om en overordnet plan for behandlingen 

og om behandlingstiltakene hemmet deres medbestemmelse. De ønsket mer medbestemmelse 

enn de fikk. En felles forståelse av sykdom og betydningen av maktforholdet mellom 

pasienter og helsepersonell, kan bidra til at helsepersonell deler sin kunnskap og sin makt med 

pasienter.  

7.1 Studiens betydning for praksis 
Helsepersonell i alderspsykiatriske avdelinger trenger kunnskaper, kompetanse og ferdigheter 

som setter dem i stand til å skape gode relasjoner, gode behandlingsopplegg og 

medbestemmelse for pasienter. Personalets relasjonskompetanse handler om å utvikle en 

imøtekommende væremåte, og kommunikasjonsform og å skape inkluderende fellesskap. 

Særlig trenger helsepersonell relasjonskompetanse som fremmer pasienters medbestemmelse.  
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Funnene i denne studien peker på at helsepersonell må forstå situasjonen til pasienter i 

alderspsykiatrisk avdeling i et bredt perspektiv, et perspektiv som omfatter 

hjemmesituasjonen og livet de har levd. Behovet for denne bredden gjør også at praksis 

trenger personell med ulike profesjoner. Profesjonsovergripende team bør ha kompetanse til å 

samarbeide med pasienter, pårørende og på tvers av ulike helse- og sosialtjenester. For å sikre 

god samhandling og utskrivning til en bedre livssituasjon. 

Pasienter i alderspsykiatriske avdelinger trenger hjelp til å bearbeide sykdomsperioden og 

overgangen til hjemmet. De fleste pasienter ønsker at pårørende trekkes inn i arbeidet både 

med planen for oppholdet, behandlingen og planen for utskrivingen. Imidlertid peker funn i 

studien på at noen eldre har belastende omsorgsoppgaver som de trenger avlastning fra. 

Pasienter har behov for at dialogen om utskriving starter i god tid. 

Studiens konklusjoner kan få betydning for dagens praksis ved å:  

• Sørge for at personalet blir bevist på hvordan sykdomsforståelse og maktforhold 

påvirker pasienters mulighet for medbestemmelse.  

• Sørge for at personalet utvikler relasjonskompetanse.  

• Være i dialog med pasienter slik at gjensidig informasjon gir pasienter reell 

medbestemmelse. 

• Lage en overordnet plan for oppholdet sammen med pasient og eventuelt pårørende. 

• Planlegge utskriving med hensyn til pasientens helhetlige livssituasjon i god tid.  

7.2 Videre forskning 
Denne studien har vist at undersøkelser av pasienterfaringer får fram pasienters meninger ved 

å spørre dem direkte, og videre forskning i alderspsykiatriske avdelinger kan fokusere på de 

tema som kom fram.  

Følgende tema er aktuelle forskningsspørsmål ut fra denne studien:  

• Relasjoner til personalet, medpasienter og pårørende med fokus på støtte og utfordring 

- gjennom væremåte, kommunikasjon og fellesskap 
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• Behandling i en holistisk forståelse – informasjon og samarbeid om 

behandlingsmuligheter som inkluderer medisiner, samtaler med én behandler, 

miljøterapi, aktiviteter og utskriving. 

• Medbestemmelse om plan for oppholdet og behandlingen – informasjon, åpenhet og å 

bli tatt på alvor. 

Dette er også sentrale tema i et strukturert intervju. Pasienter kan gis medbestemmelse, ikke 

bare i forhold til spørsmål som stilles men også i forhold til spørsmålenes form. Ut fra min 

erfaring med å prøve ut spørreskjema mener pasienter i alderspsykiatriske avdelinger at åpne 

spørsmål er viktige i tillegg til lukkede spørsmål med svarskala. Den teoretiske modellen som 

ble brukt i denne studien gav en oversikt over temaområder. En oversikt gjør det lettere for 

pasienter, klinikere og forskere å vurdere hvilke spørsmål som er viktige og nyttige. 

Pasienter i alderspsykiatrisk avdeling både kan og vil bidra til kvalitetsforbedrende arbeid, og 

pasienters oppfatning av helsetjenestens kvalitet kan undersøkes på pasientens premisser.  
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Tillatelsen gjelder til 15.12.2012 og er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det 
er beskrevet i søknaden og protokollen, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven 
med forskrifter. 
 
Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, 
må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Vi gjør oppmerksom på at hvis endringene er 
"vesentlige", må prosjektleder sende ny søknad, eller REK kan pålegge at det sendes ny søknad. 
 
Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, 
og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter 
innenfor helse- og omsorgssektoren». 
(http://www.helsedirektoratet.no/samspill/informasjonssikkerhet/norm_for_informasjonssikkerhet_i
_helsesektoren_232354) 
 
Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema (se helseforskningsloven § 12) senest 15.06.2013.  
 
Komiteens avgjørelse var enstemmig. 
 
 
Vennligst oppgi vårt saksnummer/referansenummer i korrespondansen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Stein Opjordsmoen Ilner (sign.) 
Leder 

Julianne Krohn-Hansen 
Komitésekretær (sign) 

 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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UNIVERSITETET I OSLO
DET MEDISINSKE FAKULTET

Side 1 av 3

Foresporsel om deltakelse i forskningsprosjektet
Pasienterfaringer fra alderspsykiatrisk avdeling.

Bakgrunn og hensikt
Malet med dette prosjektet er a fa mer kunnskap om hvordan du og andre
pasienter opplever a vaere innlagt i en alderspsykiatrisk avdeling. Det du forteller
skal brukes til en masteroppgave i sykepleie og til a utvikle et sporreskjema om
pasienterfaringer. Institutt for sykepleievitenskap og helsefag ved Universitet i
Oslo, er ansvarlig for prosjektet.

Gjennomfering av intervjuet
Du og andre som har erfaring fra alderspsykiatrisk avdeling, sporres om a delta i
et intervju. Intervjuet foregar som en samtale som tas opp pa band. Jeg onsker a
here dine erfaringer om hvordan du har opplevd a veere her. Dersom du sier ja til a
delta, avtales tid for intervjuet. Intervjuet gjores i enerom den siste dagen for
utskiivelse, eller sa mer denne som mulig. Det tar den tiden du onsker, men ikke
mer enn vel en time.

Her er noe av det vi onsker a samtale med deg om:
- Hva har vaert viktigst for deg under oppholdet?
- Hvordan var de forste dagene?
- Hva var det beste og hva var det verste med oppholdet i avdelingen?
- Hva har du savnet mest?
- Hvordan har du opplevd aktiviteter?
- Hva ble du informert om og hvilken informasjon savnet du?
- Hva fikk du bestemme selv og hva skulle du onske du fikk bestemme selv?
- Hvordan har du opplevd planleggingen av utskriving?
- Hva har oppholdet betydd for deg?

Hvis du onsker det, kan du ta pause i lopet av samtalen.
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UNIVERSITETET I OSLO
DET MEDISINSKE FAKULTET

Side 2 av 3

Hva skjer med informasjonen om deg?
Universitetet i Oslo er ansvarlig for data som samles inn. All informasjon i studien
blir lagret ved Akershus universitetssykehus. Det du forteller i intervjuet blir
skrevet av, og avskriften blir gitt et nummer som ikke kan knyttes til din person.
Lydbandopptaket, som oppbevares i innelast skap, blir slettet 12 mnd. etter
intervjuet. Det er bare intervjuer og hennes veileder som har tilgang til
lydbandopptakene. Avskriften slettes nar mastergradsoppgaven og sp0rreskjemaet
er ferdig ved utgangen av 2012. Det vil ikke vaere mulig a identifisere deg i
resultatene av undersokelsen nar disse publiseres og presenteres.
Dersom du onsker det har du rett til innsyn i opplysninger som lagres om deg og
til a lytte pa opptaket. Du kan kreve at eventuelle feil rettes opp og at opptak og
opplysninger blir slettet dersom du trekker deg fra studien.

Du velger selv
Det er frivillig a delta i undersokelsen. Du behover ikke a bestemme deg med det
samme, og du kan radfore deg med dine naermeste fer du svarer. Du kan nar som
heist og uten a oppgi noen grunn avbryte intervjuet eller trekke deg fra
undersokelsen. Dette vil ikke fa konsekvenser for din videre behandling. Dersom
du 0nsker a delta, undertegner du samtykkeerklseringen pa siste side. A delta i
intervjuet innebaerer ingen utgifter eller godtgjorelse.

Liste over deltakende sykehus:
Akershus universitetssykehus, Diakonhj emmets sykehus og Oslo
universitetssykehus Aker og Ulleval.

Dersom du har sporsmal til studien, kan du sporre kontaktpersonen ved
avdelingen eller kontakte Ingrid Kyte Fjellestad. T: 67 96 87 90.

Med hilsen

JOW>^ r ^Vns-^c-^X
^

Solveig Hauge
Prosjektleder, Hovedveileder
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
Universitetet i Oslo
0553 OSLO

I $ Grid /C. fjltfzAisi cf
Ingrid Kyte Fjellestad
Mastergradsstudent
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DET MEDISINSKE FAKULTET

Samtykke til deltakelse i forskningsprosjektet
Pasienterfaringer fra alderspsykiatrisk avdeling.

Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon og er villig til delta i studien.
Jeg har blitt informert om at det er frivillig a delta, og at jeg kan trekke meg fra
studien nar som heist.

Jeg er villig til a delta i studien

(Signert av prosjektdeltaker, dato)

Jeg bekrefter a ha gitt informasjon om studien
"Pasienterfaringer i alderspsykiatrisk avdeling" til pasient

Navn skrives med blokkbokstaver

(Signert av den som informerer om studien, dato)
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TEMATISK INTERVJUGUIDE 
TIL STUDIEN  

PASIENTERFARINGER FRA ALDERSPSYKIATRISK AVDELING. 
EN KVALITATIV STUDIE.  

 
 
Innledning til samtalen: 
Kan du si litt om hvordan du har hatt det mens du har vært her? 
 
 
Hovedspørsmål første del:  

Hvordan var det for deg å bli innlagt her? 
Kan du fortelle litt om hvordan du opplevde de første dagene i avdelingen? 
Hva var det som gjorde oppholdet godt for deg? 
Var det noe som gjorde oppholdet unødvendig vanskelig for deg? 
Hvordan innrettet du deg for å klare å være i avdelingen?  
Hva har du savnet mest?  
 
Når du ser tilbake på oppholdet ved alderspsykiatrisk avdeling, fortell meg 
hvilke erfaringer du har gjort deg.  

 
 
Hjelpespørsmål:  
Forskeren lytter aktivt og stiller hjelpespørsmål tilpasset tema som pasienten tar 
opp.  

Kan du si noe mer om det? 
Forstår jeg det riktig når ….. 
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Hovedspørsmål andre del:  
 
Hvordan erfarte du forholdet til personalet?  
Hvordan ble du møtt av personalet?  
Hva ble du informert om? 
Hvilken informasjon savnet du?  
Hvordan ønsket du å medvirke i avgjørelser? I hvilke anledninger medvirket du?  
Hvordan har du opplevd aktivitetene i avdelingen? 
 
Hvordan ble utskrivingen planlagt?  
Hvilket utbytte har du hatt av å være her? 
 
 
Hjelpespørsmål: 
Forskeren lytter og stiller hjelpespørsmål tilpasset tema som pasienten tar opp.  
Kan du si noe mer om det? 
Forstår jeg det riktig når ….. 
 
 
 
Avslutningsspørsmål: 
Er det noe vi ikke har snakket om som du vil si angående det å være i 
alderspsykiatrisk avdeling? 
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