
     

  

Danish University Colleges

Når mennesker med demens flyttes på plejehjem

En fænomenologisk interviewundersøgelse af ægtefællers/samleveres oplevelser

Hansen, Jesper Bøgmose

Publication date:
2017

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Hansen, J. B. (2017). Når mennesker med demens flyttes på plejehjem: En fænomenologisk
interviewundersøgelse af ægtefællers/samleveres oplevelser. Aarhus Universitet.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/a9166204-0c20-48ff-b7ef-7bdba2466a3a


 

Kandidatspeciale 

 

 

NÅR MENNESKER MED DEMENS 

FLYTTES PÅ PLEJEHJEM 

- en fænomenologisk interviewundersøgelse af 

ægtefællers/samleveres oplevelser 

 

 

 

 

 

 

      Jesper Bøgmose Hansen 

201503079 

Kandidatuddannelsen i sygepleje, Emdrup 

01.06.2017 

Bente Martinsen Woythal (vejleder) 

119.876 anslag  



Cand. Cur. Speciale                                                                                                                     Jesper Bøgmose Hansen 

Aarhus Universitet Emdrup   Studienummer: 201503079 

 

                   2/67 

Resumé 

Demens svækker et menneskes kognitive funktionsniveau i en sådan grad, at deres nære pårørende 

ofte ender med at skulle flytte vedkommende på plejehjem. Forskning har vist, at demenssyges 

ægtefæller/samlevere oplever denne proces som en kompliceret og belastende affære, som kan 

påvirke deres fysiske og psykiske helbred. Et problem, der er sparsomt belyst i en dansk kontekst. 

Undersøgelsens formål er at belyse pårørendes oplevelser af at flytte sin ægtefælle/samlever med 

demens på plejehjem, via en fænomenologisk tilgang. Hertil blev afholdt semi-strukturerede 

interviews med fem pårørende i Danmark, som alle havde plejehjemsanbragt deres demenssyge 

partner. Undersøgelsens resultater viste, at disse pårørendes oplevelser, i forbindelse med 

plejehjemsflytningen, både var præget af lettelse, men i særdeleshed også af depressive symptomer 

og fysisk ubehag. Således fremstår sygeplejen herhjemme, til denne gruppe, mangelfuld. I den 

henseende er der behov for at etablere en velkvalificeret sygepleje, gennem større indsigt i og 

forståelse af de demenssyges ægtefæller/samleveres oplevelser af plejehjemsflytnings-fænomenet. 

 

Dementia is a limiting illness that results in the fact that relatives often have to move the diseased to 

a nursing home. Research shows that spouses/cohabitants of people with dementia experience this 

process as a complicated and stressful affair that affects their physical and mental health. An issue 

that is barely studied in a Danish context. The purpose of this study is to get insights in relatives 

experiences of moving their spouse/cohabitant with dementia to nursing homes, through a 

phenomenological approach. Semi-structured interviews were held with five relatives in Denmark, 

all of whom had placed their partner with dementia in a nursing home. The results of the study showed 

that the experiences of these relatives, in connection with nursing home placement, were both 

characterized by relief, but also in particular of depressive symptoms and physical discomfort. Thus, 

the nursing for this group appears to be inadequate in Denmark. In this regard, there is a need to 

establish a well-qualified nursing to these relatives, through greater insights into and understanding 

of people with dementias spouses/cohabitants experiences of the ‘nursing home placement-

phenomenon’. 
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Baggrund 

Ordet demens stammer fra latin og betyder ’svækket sind’ (Olsen 2009). Demens er som sådan ikke 

en sygdom, men en samlet betegnelse for intellektuelle svigt, der kan skyldes over 50 forskellige 

neurologiske sygdomme, hvis fællestræk ses i form af let til svær forringelse af den sygdomsramtes 

kognitive funktionsniveau (Rogvi-Hansen 2010). Den kognitive påvirkning medvirker, at 

hukommelsen hos personer med demens bliver svækket og kan fører til reduktion af de 

kommunikative færdigheder, hvilket betyder, at demenssyge menneskers evner til at opfatte og 

udtrykke sprog gradvist forsvinder. Ydermere kan den syges dømmekraft, sygdomserkendelse og 

selvindsigt blive påvirket, så denne gruppe af mennesker får særdeles vanskeligt, eller kan slet ikke 

vurdere deres eget helbred (Bruhn 2011). Foruden at forringe det kognitive funktionsniveau, så er 

demens også en dødelig sygdom, der ikke kan helbredes, hvorfor mennesker med demens i 

gennemsnit kun lever 6-8 år med sygdommen. Demens udgør i Danmark den femte hyppigste 

dødsårsag (Rogvi-Hansen 2010; Sundhedsdatastyrelsen 2016). Ovenstående beskrivelse illustrerer, 

hvor stor indflydelse demens kan have på den sygdomsramte og betyder, at mennesker med demens, 

i takt med sygdommens progression, bliver afhængig af hjælp fra andre. I forlængelse heraf bliver de 

pårørende og sundhedssystemet væsentlige aktører i forhold til den demensramtes behandling og 

pleje, hvor de hver især må opveje og afhjælpe demensens invaliderende påvirkning af den 

sygdomsramte (Sørensen 2006).  

 

I Danmark er ca. 80.000 mennesker ramt af en demenssygdom, og det vurderes, at op imod 400.000 

danskere lever med demens i deres nære omgangskreds, samt at omkostningerne i det danske 

samfund, i forbindelse med sygdommene, udgør op mod 24 milliarder kroner årligt (Nationalt 

Videnscenter for Demens 2017). Dødeligheden, de økonomiske omkostninger og påvirkningen af de 

pårørende betyder, at demenssygdommene er med til at tegne et dystert billede i det danske samfund. 

Dette skal ses i forbindelse med det danske samfunds udvikling i befolkningens alderssammenhæng, 

der betyder, at den enkelte borger bliver ældre i dag end før i tiden, samt at 

demensudredningsindsatsen er blevet forbedret og mere udbredt, hvorfor antallet af mennesker med 

demens i Danmark vil stige markant over de næste årtier (Sørensen 2006). De fremtidige prognoser 

anslår, at der i 2040 vil være mere end 150.000 demenssyge i Danmark, hvilket betyder, at op imod 

750.000 i den danske befolkning, til den tid, vil leve med demens i deres nære omgangskreds 

(Nationalt Videnscenter for Demens 2015, Danmarks Statistik 2017). I den henseende står Danmark 

overfor en anseelig udfordring, når det gælder håndteringen af borgere, der rammes af demens og 
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deres pårørende. I begyndelsen af 2017 vedtog regeringen den Nationale Demenshandlingsplan 2025, 

som et led i at imødekomme fremtidens demens udfordringer. Et af de helt centrale indsatsområder i 

handlingsplanen er de pårørende til mennesker med demens. I den sammenhæng beskrives det som 

værende helt essentielt at inddrage og medtage pårørende i demensarbejdet, hvis handlingsplanens 

målsætninger skal kunne indfries frem mod 2025 (Sundhedsstyrelsen 2017).  

 

Fokus på pårørende 

Vigtigheden af at have fokus på de pårørende i demensindsatsen er dog ikke nogen ny tanke. I 2002 

satte foreningen Ældre Sagen fokus på denne gruppe med udgivelsen af bogen Pårørende om demens, 

hvori 25 pårørende fortalte deres historier om at have demens tæt ind på livet. I bogens indledning 

påpeges det, at de pårørendes oplevelser skal være med til at sætte fokus på, hvad det vil sige at være 

pårørende til et menneske med demens, samt inspirere til fremtidig behandling, forskning og pleje på 

området (Olesen, Madsen & Bostrup 2002). I en nyere dansk undersøgelse fra 2013, som benyttede 

sig af en systematisk tekst-analysemetode, hvor forskerne søgte at afdække, hvilke tematikker, der 

gjorde sig særligt gældende hos de pårørende, gennemgik man netop Pårørende om demens 

historierne. Med udgangspunkt i disse beskrivelser fandt forskerne frem til, at det at være nær 

pårørende til et menneske med demens kan medføre til, at man oplever negative følelser af skyld, 

vrede, skam, frygt, sorg, psykologisk smerte, ensomhed, skuffelse og bitterhed (Madsen & Birkelund 

2013). Et tilsvarende resultat fandt man i to forskningsprojekter, som blev gennemført ved Syddansk 

Universitet og Odense Universitetshospital i 2007. Her søgte man at kortlægge demensramte 

pårørendes helbred, livskvalitet og hverdag, samt deres følelser og den belastningsgrad de 

gennemlevede ved at bo sammen med et menneske med demens. I projekterne benyttede man sig af 

en interviewundersøgelse og to spørgeskemaundersøgelser. I alt deltog 159 demensramtes 

ægtefæller/samlevere. Undersøgelserne viste, at disse pårørende havde dårligere helbred og forringet 

livskvalitet sammenlignet med personer af samme alder og køn uden en demensramt 

ægtefælle/samlever. Ydermere oplever de pårørende følelser af uro, rastløshed, tristhed, sorg og vrede 

(Socialstyrelsen 2012). I tillæg til disse fund påpeges det i Sundheds- og ældreministeriets 

statusrapport på demensområdet fra 2016, at ægtefæller og samlevere til mennesker med demens i 

gennemsnit bruger seks timer om dagen på at passe og pleje den demensramte, at de oftere går til 

lægen og får mere receptpligtigt medicin end andre. Endvidere er de i øget risiko for at udvikle 

alvorlige somatiske og psykiske sygdomme og at overdødeligheden er højere hos denne gruppe af 

pårørende i forhold til andre pårørende (Sundhedsstyrelsen 2016).  
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At denne gruppe af pårørende er i risiko for at blive fysisk og psykisk belastet, af at have en hverdag 

med en demensramt ægtefælle/samlever, er ikke kun et dansk fænomen. I en norsk semi-struktureret 

interviewundersøgelse, hvor 15 pårørende deltog, kunne man fremvise, at familiemedlemmer, der 

plejer et menneske med demens oplever stor lidelse og følelser af ensomhed. Oplevelser, som opstår 

i forbindelse med, at de gradvist ser deres demensramte familiemedlem forsvinde for øjnene af dem 

i takt med, at demenssygdommen skrider frem (Bjørge, Sæteren & Ulstein 2017). Et andet norsk 

studie, hvor man benyttede sig af fokusgruppe interviews, konkluderede, at de pårørende bliver 

socialt isoleret og føler sig fanget i eget hjem, da de ikke bare kan forlade deres sygdomsramte 

ægtefælle/samlever (Landmark, Aasgaard & Fagerström 2013). Sorg hos de demensramtes pårørende 

er det gennemgående fænomen i et amerikansk forskningsprojekt publiceret i 2017. I artiklen 

præsenteres begrebet ’dementia grief’, som ifølge forskerne er en unik form for foregribende sorg, 

der opstår, hos pårørende til mennesker med demens, som en reaktion på demenssygdommenes 

dødelighed og varierende og invaliderende sygdomsforløb. ’Dementia grief’ er karakteriseret ved 

negative symptomer med stress og depression, og denne form for sorg øges proportionalt med, at 

demenssygdommen progredierer og neutraliserer den syges kognitive færdigheder (Blandin & Pepin 

2017). Med udgangspunkt i de danske og udenlandske studier illustreres det tydeligt, at pårørende til 

mennesker med demens er en særligt sårbar gruppe. En gruppe, der er i øget risiko for at opleve fysisk 

og i særdeleshed psykisk ubehag, i deres daglige liv med en demensramt ægtefælle/samlever.  

 

Flytning på plejehjem 

En undersøgelse fra USA i 2007, hvor man gennem et follow-up studie forsøgte at klarlægge, hvilke 

sundhedsrelaterede risikofaktorer, der havde mest indflydelse på om mennesker flyttede på plejehjem 

fandt man, at demens er den største prædiktor for plejehjemsflytning. Demenssygdommene er med 

til at øge risikoen for at komme på plejehjem med over 50% (Andel, Hyer & Slack 2007). I et dansk 

systematisk litteraturstudie fra 2015, så man på prævalensen af demens hos plejehjemsbeboere. Her 

inddrog man undersøgelser fra bl.a. Holland, Kina, England, Norge, Sverige og Skotland i perioden 

1986-2014. Efter at havde gennemgået den relevante litteratur, anslog de danske forskere, at op mod 

tre ud af fire beboere på plejehjem led af demens (Lolk & Andersen 2015). Hertil skal det nævnes, at 

ingen danske undersøgelser blev repræsenteret i studiet, så hvorvidt forskernes konklusion er 

repræsentativ for Danmark er usikkert. Ifølge Sundhedsstyrelsen er prævalensen dog også høj 
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herhjemme. 42% af de danske beboere på plejehjem og i plejeboliger har en demensdiagnose. Et 

procenttal, som reelt skønnes at være højere, da ikke alle beboere, som er præget af kognitive 

svækkelser, har fået en egentlig diagnose (Sundhedsstyrelsen 2017). I den optik må man gå ud fra, at 

pårørende til mennesker med demens på et tidspunkt i sygdomsforløbet, med stor sandsynlighed, skal 

forholde sig til det faktum, at det er nødvendigt at flytte den demensramte ægtefælle/samlever på 

plejehjem.  

 

Til trods for, at hverdagslivet som pårørende til en demensramt ægtefælle/samlever beskrives som 

værende en byrde for dem, så har de pårørende ofte ambivalente følelser omkring plejehjemsflytning 

og svært ved at forholde sig til dette livsvilkår (Mullin, Simpson & Froggatt 2011). I Danmark er 

ovenstående problematik sparsomt beskrevet. Men til trods for, at det ikke berøres på noget tidspunkt 

i den Nationale Demenshandlingsplan 2025 (Sundhedsstyrelsen 2017), så synes den dog at gøre sig 

gældende herhjemme. Demensalliancen, som er et landsdækkende samarbejde mellem Dansk 

Sygeplejeråd, FOA, PenSam, Ældre Sagen og Ergoterapeutforeningen, har til formål at skabe det 

bedst mulige liv for mennesker med demens og deres pårørende. De beskriver problemstillingen i 

deres pårørendeguide fra 2015, hvori det fremgår, at pårørende, som skal flytte deres ægtefælle med 

demens på plejehjem, kan få skyldfølelse over at lade den syge ’flytte hjemmefra’, samt at 

beslutningen herom kan være meget svær for dem at træffe. Ydermere fremgår det af guiden, at de 

pårørende ofte oplever tomhed, forladthed og ensomhed, når de efter plejehjemsflytningen står alene 

tilbage i det fælles hjem, samt at deres nye livssituation kan være svær for dem at acceptere 

(Demensalliancen 2015). Alzheimerforeningen, som er Danmarks største patientforening for 

mennesker med demens og deres pårørende, oplyser, at op mod en tredjedel af de henvendelser de 

modtager fra pårørende på deres telefonrådgivningslinje ’Demenslinien’, vedrører plejehjemsflytning 

af mennesker med demens. Foreningen fortæller, at de pårørende finder det vanskeligt at vide hvem 

der må og hvad der skal til samt hvornår det er tid til at gøre brug af plejehjem. Ifølge 

Alzheimerforeningen medfører de pårørendes tvivl, at de demenssyge ofte forbliver i eget hjem så 

længe, at det begynder det at gå galt (Alzheimerforeningen 2016). 

 

Demenssygdommene stiller store krav til de pårørende, og med tiden må de til sidst give slip og lægge 

plejeansvaret fra sig og flytte den demenssyge på plejehjem (Arndal 2011). Men når pårørende skal 

flytte deres syge eller svækkede ægtefælle/samlever på plejehjem, oplever de ofte denne proces som 

værende kompleks og tvetydig. En påstand der fremlægges i et interviewstudie fra Nordirland, hvor 
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ti pårørende til et plejekrævende familiemedlem deltog. De pårørende beskrev, hvordan de oplevede 

modsatrettede følelser af lettelse over at være blevet frigjort fra plejebyrden, men også skyldfølelse 

over ikke at kunne magte denne plejeopgave (Ryan & Scullion 2000). I interviewundersøgelsen havde 

de plejekrævende personer ikke demens, dog tyder meget på, at kompleksiteten og oplevelsen af 

tvetydige følelser også gør sig gældende hos de demensramtes pårørende. Dette fremgår af flere 

internationale studier, hvor der redegøres for, at denne gruppe af pårørende i endnu højere grad end 

pårørende til mennesker uden demens, oplever belastningen af at flytte den demensramte. En proces, 

der ikke sjældent medfører depressive symptomer, skyldfølelse og selvbebrejdelse, men også lettelse 

hos disse pårørende (Gaugler m.fl. 2010; Sury, Burns & Brodaty 2013; Hennings, Froggatt & Payne 

2013; Kraijo, De Leeuw & Schrijvers 2015). Tilsvarende, men mere uddybende, bliver processens 

indvirken på de pårørende beskrevet i et meta-etnografisk studie med en systematisk litteratursøgning 

fra Sverige lavet i 2014. Her har man forsøgt at nå frem til, hvad det er de pårørende reelt oplever, 

når de flytter den demenssyge på plejehjem. Resultatet var, at de pårørende gennemlever fire faser, 

som vedrører at: 1. Være ansvarlig for beslutningen, 2. Leve med beslutningen, 3. Tilpasse sig en ny 

rolle og 4. Have et forandret relations forhold (Graneheim, Johansson & Lindgren 2014). Der er altså 

meget der tyder på, at det som pårørende ikke er så ligetil at flytte sin ægtefælle/samlever med demens 

på plejehjem. Tværtimod synes processen at være en særdeles kompliceret og belastende affære, som 

ikke bare vedrører selve flytningen, men også rummer et før og et efter, at flytningen har fundet sted.  

 

At det kan være svært at give slip på sin nære ægtefælle, når demenssygdommen indtræder, illustreres 

på fornemmeste vis i den franske film Amour fra 2012. Den ældre mand Georges, som har mistet sin 

hustru Anne til demensen, ser langsomt dag for dag, hvordan hun forsvinder væk ind i sin sygdom. 

Han gør sit bedste for at passe på sin elskede hustru derhjemme og holder fast i sit løfte til hende om, 

at hun ikke skal på plejehjem, stik imod børnenes og de fagprofessionelles anbefalinger. Til trods for, 

at han langsomt fortæres fysisk og psykisk, at han afstøder sine omgivelser og må nedprioritere sit 

eget liv, der stille og roligt bliver lige så tomt som hans hustrus, så er han fast besluttet på, at hun skal 

være hos ham til det sidste. Også selvom det kommer til at koste ham en af livets værste konsekvenser, 

hvor han definitivt ligger en pude over hendes ansigt og endegyldigt sikrer sig, at Anne aldrig skal 

lide den tort det er at blive flyttet på plejehjem (Amour 2012). 
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Argumenteret afgrænsning og problemformulering 

Demens svækker den sygdomsramtes kognitive funktionsniveau, og de nære pårørende må derfor 

opveje og afhjælpe den invaliderende påvirkning, der affødes heraf. En opgave, der af de pårørende 

opleves som en byrde, der på sigt kan have ugunstige indvirkning på de pårørendes fysiske og 

psykiske helbred. Sygdommens progredierende invalidering og påvirkningen af de nære pårørende 

betyder derfor, at mennesker med demens på et tidspunkt i sygdomsforløbet, med stor sandsynlighed, 

skal anbringes på et plejehjem. Litteraturen viser dog, at det at skulle flytte sin ægtefælle/samlever 

med demens på plejehjem, er en kompliceret og belastende affære for de pårørende, som bl.a. kan 

påføre dem depressive symptomer, skyldfølelse og selvbebrejdelse.  

 

I Danmark er ’plejehjemsflytnings-fænomenet’, altså de pårørendes oplevelser med 

plejehjemsanbringelse af deres demenssyge ægtefælle/samlever, ganske sparsomt afsøgt og belyst. I 

regeringens netop publicerede Nationale Demenshandlingsplan 2025, som skal være styrende for den 

danske demensindsats, adresseres fænomenet ikke. Ifølge Alzheimerforeningen og flere danske 

statusrapporter, omhandlende pårørende til mennesker med demens, er der meget, der tyder på, at 

problemstillingen også gør sig gældende herhjemme. Det er derfor nødvendigt at sætte fokus på 

plejehjemsflytnings-fænomenet, herunder hvilken påvirkning et sådan forløb har på den pårørende i 

en dansk kontekst, for bedre at kunne imødekomme de ambitioner, der er på demensområdet. På 

baggrund af ovenstående overvejelser omkring demens, pårørende og plejehjemsflytning lyder 

opgavens problemformulering således:      

 

Hvordan opleves det som pårørende at flytte sin demensramte ægtefælle/samlever på 

plejehjem? 
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Metode og videnskabsteoretiske ståsted 

I min specialeafhandling har jeg valgt at anlægge en fænomenologisk tilgang, som er forankret i den 

humanistiske tradition, og lægger vægt på menneskers oplevelser af fænomener sådan som de opleves 

i deres subjektive erfaringer (Thisted 2011). Den fænomenologiske tilgang kan dermed bidrage til at 

få indblik i, hvordan pårørende oplever plejehjemsflytnings-fænomenet. Netop i valget af en 

fænomenologisk tilgang, er det væsentligt at skelne imellem fænomenologi som en filosofi og som 

en metode (Norlyk & Martinsen 2008). I den sammenhæng er det nødvendigt kort at udlægge 

fænomenologien, både som en abstrakt tænkning og som et anvendeligt forskningsredskab. 

 

Fænomenologisk filosofi og metode 

Den fænomenologiske filosofi blev grundlagt af Edmund Husserl (Thisted 2011). Husserl anskuer  

den menneskelige bevidsthed som værende til alle tider intentionel, hvilket betyder, at vi som 

mennesker altid oplever fænomener som værende noget bestemt. Derfor lever vi normalt med 

fænomener omkring os, både levende (dyr eller andre mennesker) og døde (redskaber eller 

begivenheder), ud fra vores bevidstheds naturlige indstilling; ud fra vores livsverden (Thisted 2011). 

I den fænomenologiske filosofi skal livsverden forstås som den konkrete virkelighed, vi mennesker 

lever og erfarer i, og som vi er fortrolige med (Norlyk & Martinsen 2008). Med andre ord dækker 

livsverden over vores naturlige, ureflekterede og primære måde at agere i hverdagen på, vel at mærke 

i den verden vi kender. Ifølge Husserl er vi nødt til at ændre denne naturlige indstilling, hvis vi vil se 

fænomener i verden som de viser sig (Kemp 1992). En helt central tanke i den fænomenologiske 

filosofi er derfor, at man kun kan opnå forståelse af et fænomen på baggrund af ens egen forforståelse 

om fænomenet. For at ens tænkning bliver fænomenologisk, skal man befri sig selv fra ens egne 

antagelser, forklaringer, fortolkninger og konstruktioner om et fænomen og sætte ens forforståelse i 

parentes, hvilket Husserl kalder henholdsvis epoché og reduktion (Thisted 2011; Jacobsen, 

Tanggaard & Brinkmann 2015). Kun gennem epoché og reduktion kan man opnå ny forståelse af 

fænomenet og se det, der netop gør dette fænomen til det det er (Heinonen 2015). Selve filosofien er 

ikke en metode i sig selv, men derimod den tænkning, der er retningsvisende for den 

fænomenologiske metode (Norlyk & Martinsen 2008). I forhold til den fænomenologiske metode kan 

den anskues som et redskab udviklet til at hjælpe med at studere og beskrive essensen af fænomener. 

Derfor anses epoché og reduktion, indenfor den fænomenologiske metodologi, som de to vigtigste 

aspekter (Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann 2015; Heinonen 2015). 
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I mit arbejde med den fænomenologiske metode er det derfor af essentiel betydning, at jeg tilgår min 

undersøgelse fri for antagelser, forklaringer, fortolkninger og konstruktioner af plejehjemsflytnings-

fænomenet. Kun herved kan jeg få afgang til de pårørendes oplevelser om fænomenet, sådan som det 

fremtræder i deres livsverden. I den henseende har jeg, via reduktion, gjort mig bevidst om min egen 

forforståelse om plejehjemsflytnings-fænomenet. Her har jeg særligt haft fokus på mit kendskab til 

fænomenet, som er skabt gennem min litteratursøgning og gennemgang af det materiale, som har 

dannet grundlaget for opgavens baggrundsafsnit og problemformulering. Ved at synliggøre tidligere 

beskrivelser af pårørendes oplevelser med sorg, skam, lettelse, skyldfølelse, selvbebrejdelse, relations 

forhold, social isolation og depressive symptomer, overfor mig selv, åbner jeg op for at kunne få en 

ny forståelse af oplevelsen af at flytte sin demenssyge ægtefælle/samlever på plejehjem. 

 

Det fænomenologiske interview 

Inden for fænomenologisk forskning er det kvalitative interview med personer, om det projektet 

ønsker at undersøge, en anerkendt og ofte benyttet metode, da det fænomenologiske interview gør 

det muligt at få adgang til andre menneskers livsverden (Bevan 2014). For at skabe et solidt empirisk 

grundlag, hvorudfra jeg kan svare på min problemformulering, har jeg derfor anvendt denne 

forskningsmetode. I den henseende benyttede jeg mig af det semi-strukturerede interview som det 

fremlægges hos Steinar Kvale og Svend Brinkmann i Interview. Hertil havde jeg særligt fokus på 

deres beskrivelse af forskerens viden om forskningsemnet, forskerens forståelse for det menneskelige 

samspil i interviewsituationen og forskerens måde at stille spørgsmål på (Kvale & Brinkmann 2015).  

 

Ifølge Kvale og Brinkmann er det væsentligt, at jeg i min rolle som interviewer, har viden om og 

interesse for det fænomen jeg ønsker at undersøge. Desuden skal jeg også have en god forståelse for 

samspillet mellem intervieweren (forskeren) og den interviewede (informanten), som finder sted 

under interviewsamtalen. Dette kræver, at jeg som forsker skal være receptiv, empatisk og lyttende 

overfor mine deltagere, men også holde fokus på det emne jeg undersøger (Kvale & Brinkmann 

2015). Med udgangspunkt i denne udlægning har jeg valgt at udarbejde en interviewguide (Bilag A), 

hvori jeg er opmærksom på både de tematiske og de dynamiske dimensioner i det semi-strukturerede 

interview. Min guide er derfor opdelt i to dele: Første del rummer tematiske forskningsspørgsmål og 

har fokus på de pårørendes oplevelser før, under og efter, at deres demenssyge ægtefælle/samlever 

flyttede på plejehjem. Forskningsspørgsmålene bidrager til produktion af viden om de pårørendes 

oplevelser af plejehjemsflytnings-fænomenet, men er også styrende for mine interviewspørgsmål. 
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Guidens anden del indeholder dynamiske interviewspørgsmål, som var formuleret åbne og i et 

hverdagssprog fri for fagtermer og begreber. Dette kan stimulere og motivere den interviewede til 

spontane, levende og detaljerede beskrivelser (Kvale & Brinkmann 2015). I den sammenhæng er jeg 

opmærksom på, at min interviewguide skal være styrende, men ikke bestemmende for, hvad jeg skal 

spørge om, men snarere, hvordan jeg skal håndtere processen med spørgsmålene (Bevan 2014). Min 

guide har derfor været styrende for mine interviews, men samtidig har jeg også ladet mig afvige fra 

guiden og ladet den pårørende i sit eget tempo styre samtalen og få lov til frit, med egne ord at fortælle, 

hvad han/hun havde på hjertet og anså som vigtigt at have med i interviewet.  

 

Endvidere er det vigtigt, at man i interviewerrollen anlægger en åben attitude overfor de pårørendes 

oplevelser af det undersøgte fænomen (Kvale & Brinkmann 2015). Mine interviews er derfor blevet 

begyndt med et åbent indledende spørgsmål af en sådan karakter, at det undersøgte fænomen kom i 

fokus fra starten, men samtidig ansporede til en bred og nuanceret beskrivelse af de pårørendes 

oplevelser (Kvale & Brinkmann 2015). For at understøtte den åbne attitude er mine 

interviewspørgsmål formuleret som åbne spørgsmål af karakteren ”hvordan” og ”hvad”, som tillader 

frie beskrivelser hos informanterne. Beskrivelser som jeg forfulgte ved at fravige fra guiden og i 

stedet bruge spørgsmålstyper som opfølgende-, sonderende-, strukturerende- og fortolkende 

spørgsmål. Ved at spørge ”kan du fortælle lidt mere om…”, ” prøv at uddybe hvad du mener med…”, 

fik jeg de pårørende til at specificere deres svar og bidrage med flere forskellige aspekter af 

plejehjemsflytnings-fænomenet. Når jeg stillede disse spørgsmål, var jeg dog opmærksom på, at mine 

spørgsmål ikke måtte lede til årsagsforklaringer eller være generaliserende (Kvale & Brinkmann 

2015).  

 

Ydermere har jeg under interviewene været aktivt lyttende og brugt interviewreaktioner såsom pauser 

med tavshed, nikken og udtrykt anerkendende ”hmm”, ”ja” og ”nej”. Sådanne interviewreaktioner er 

med til at skabe tryghed, udvise rummelighed og lade informanten vide, at jeg er til stede i vores 

samtale (Kvale & Brinkmann 2015). Ved at anvende det semi-strukturerede interview, hvori jeg 

anlægger en åben attitude og har fokus på de tematiske og dynamiske dimensioner, samt sætter min 

forforståelse i parentes, kan jeg skabe righoldigt fænomenologisk empiri om plejehjemsflytnings-

fænomenet. 
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Interviewsituation 

I det kvalitative forskningsinterview ligger et asymmetrisk magtforhold mellem forskeren og 

informanten. En asymmetri, der gør sig gældende i den indbyrdes relation ved, at det er forskeren, 

som bestemmer interviewemnet, der stiller spørgsmålene og definerer selve interviewsituationen. 

Interviewet er derfor ikke en samtale mellem ligestillede partnere, men en envejs-, instrumentel- og 

manipulerende dialog, hvor samtalen ikke er et mål i sig selv, men forskerens middel til at få 

beskrivelser, som giver viden om forskningsspørgsmålet. Magtforholdet kan ikke neutraliseres, men 

intervieweren skal derimod anerkende og reflektere over, at det er til stede under interviewsamtalen 

(Kvale & Brinkmann 2015). Med det for øje har jeg ladet interviewdeltagerne vælge tid og sted, for 

derved at imødekomme en naturlig og tillidsfuld atmosfære under interviewene og skabe 

ligeværdighed forsker og informant imellem (Thomas & Polio 2002). 

 

Alle mine interview er blevet introduceret med en briefing, hvori jeg kort informerede om 

undersøgelsens formål, om deltagernes anonymitet, om lydoptageren, om muligheden for at få 

udleveret den senere transskription, samt den tidsmæssige ramme for interviewsamtalen (Kvale & 

Brinkmann 2015). Til at optage interviewsamtalerne har jeg brugt diktafonen på min mobiltelefon, 

da jeg finder den mest hensigtsmæssig i forhold til, at det tekniske udstyr ofte kan virke uvant på 

informanten i en interviewsituation (Christensen, Schmidt & Dyhr 2015). I tillæg hertil var jeg også 

opmærksom på de omgivelser samtalerne foregik i, så eventuelle forstyrrelsesmomenter kunne 

forebygges inden samtalen blev påbegyndt. Under et interview kan uforudsete forstyrrelser nemlig 

påvirke både de psykiske og fysiske forhold i samtalen, og derved hæmme kvaliteten af interviewet 

(Kvale & Brinkmann 2015). Når en interviewsamtale var ved at være endt, forhørte jeg mig hos 

informanten, om han/hun havde noget de gerne vil sige eller drøfte afslutningsvis, inden jeg slukkede 

for lydoptageren. I så fald, at informanten fortalte noget om fænomenet som han/hun ikke fik sagt 

under lydoptagelsen, og dette blev vurderet relevant, adspurgte jeg informanten om denne beskrivelse 

måtte medtages i min analyse (Kvale & Brinkmann 2015). 

 

Transskription af interviewene 

Umiddelbart efter hvert enkelt interview har jeg transskriberet lydoptagelserne. Her var jeg tro mod 

den deskriptive fænomenologi og transskriberede ordret, hvad informanten sagde. I den sammenhæng 

medtog jeg pauser og nonverbal gestik, som havde haft betydning for beskrivelserne (Thomas & 
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Polio 2002). Såfremt det blev nødvendigt, i forbindelse med transskriberingen, ville jeg gøre brug af 

deltagernes accept på, at jeg måtte kontakte dem med eventuelle afklaringsspørgsmål om deres 

mundtlige udsagn. Til sidst lyttede jeg datamaterialet igennem igen, så jeg var sikker på, at det stemte 

overens med mit transskriberede materiale (Thomas & Polio 2002). Årsagen til, at jeg selv ønskede 

at stå for transskriptionen var til dels for at kunne høre, hvordan jeg fungerede som interviewer og 

derigennem kunne forbedre min spørgeteknik, bl.a. i forhold til at stille åbne spørgsmål. Men også 

fordi det betød, at jeg allerede under transskriptionen kunne tage hul på analysen af de pårørendes 

oplevelser (Christensen, Schmidt & Dyhr 2015). 

 

Interviewdeltagere 

Hensigten med mit kvalitative forskningsinterview er at få varierede beskrivelser af, hvordan de 

pårørende oplever at flytte deres demenssyge ægtefælle/samlever på plejehjem. Derfor er det ikke 

uvæsentligt, hvilken strategi min udvælgelsesproces tager afsæt i. Udvælgelsesstrategien er 

bestemmende for deltagernes relevans i forhold til undersøgelsens konceptuelle ramme og 

forskningsspørgsmål, deltagernes sandsynlighed for at generere rigt datamateriale om det undersøgte 

fænomen, samt deltagernes evne til at være tro mod det virkelige liv (Curtis m.fl. 2000). I valget af 

udvælgelsesstrategi ønskede jeg også at tilstræbe objektivitet, så jeg ikke havde noget personligt 

kendskab til interviewpersonerne, hvilket er en del af min forskerrolle, samt et led i at øge integriteten 

og den videnskabelige ansvarlighed, når jeg skulle udføre interviewene (Kvale & Brinkmann 2015). 

 

Mine interviewdeltagere blev udvalgt via ’sneboldmetoden’, som er kendetegnet ved, at forskeren får 

kontaktoplysninger om relevante informanter gennem andre personer. Disse informanter kontaktes 

af forskeren, og henviser derefter til endnu andre informanter, og så videre. Via denne såkaldte 

sneboldeffekt finder forskeren frem til det tilstrækkelige antal deltagere, som skal bruges i 

undersøgelsen (Noy 2008; Christensen, Smith & Dyhr 2015). Da sneboldmetode er særligt velegnet, 

når man ønsker at finde frem til ’gemte’ grupper (Noy 2008), er denne metode velegnet til at finde 

brugbare deltagere til min undersøgelse. Dette skal ses i lyset af, at det fænomen jeg undersøger, er 

et meget følsomt emne de berørte mennesker ikke er særligt offentlige omkring. Ydermere er denne 

type af pårørende ikke præget af homogene karakteristika såsom alder, køn, beskæftigelse, social 

situation, geografiske forhold, sygdommens varighed og specifik diagnose. I tillæg hertil beskrives 

sneboldmetoden som brugbar i sammenspillet med det kvalitative interview, hvor den kan være med 
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til at identificere velkvalificerede og motiverede informanter, der kan bidrage til åbne og 

forskelligartede beskrivelser af et givent fænomen (Noy 2008).   

 

I forhold til inklusions- og eksklusionskriterierne, for deltagerne til min undersøgelse, har jeg ladet 

mig inspirere af den eksisterende forskning på området. Her fremgår det, at især ægtefæller og/eller 

samlevere til mennesker med demens, i særlig høj grad, bliver påvirket af plejehjemsflytningen 

(Gaugler m.fl. 2010; Sury, Burns & Brodaty 2013). Inklusionskriterierne var derfor, at deltagerne 

skulle havde boet sammen med en diagnosticeret demenssyg ægtefælle eller samlever, og havde 

oplevet at flytte denne person på plejehjem. Foruden disse karakteristika ønskede jeg ikke at 

begrænse, hvem der kunne deltage i undersøgelsen. Jeg havde derfor ikke opstillet 

eksklusionskriterier såsom alder, sygdomsvarighed, etnicitet, social status, uddannelse, geografisk 

bosted og specifik diagnose. Dertil skal det dog nævnes, at jeg har tilstræbt at få begge køn ligeligt 

repræsenteret, samt at få variation i både længden af plejehjemsopholdet, i alderen på den pårørende, 

i typen af demenssygdom og i plejehjemssteder. Dette har jeg gjort for, at så mangfoldig en gruppe 

af pårørende blev repræsenteret i undersøgelsen.  

 

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterier blev fem deltagere udvalgt, hvoraf to var mænd og 

tre var kvinder. Valget af fem deltagere skal ses i lyset af antagelsen af, at man i fænomenologiske 

interviewundersøgelser kan benytte sig af reglen om 15 deltagere plus minus ti (Kvale & Brinkmann 

2015). Antallet af informanter tog desuden udgangspunkt i specialeopgavens rammer, varighed og 

ressourcer (Christensen, Smith & Dyhr 2015; Tanggaard & Brinkmann 2015). Undersøgelsens 

deltagere var i alderen 60 til 80 år, var gift med og havde levet et langt liv med den demenssyge inden 

diagnosen blev stillet, og var bosiddende i Storkøbenhavn. Derudover havde deres demenssyge 

ægtefæller forskellige demensdiagnoser og var anbragt på forskellige plejehjem. I forhold til 

tidsrummet fra, at den fysiske flytning på plejehjem havde fundet sted og til nu, hvor undersøgelsen 

blev udført, varierede fra fire måneder op til tre år. 

 

Etiske overvejelser 

I et forskningsprojekt er det forskerens ansvar at sikre, at det lever op til god videnskabelig praksis 

(Aarhus Universitet 2015). Rent etisk betyder det, at jeg igennem hele mit projekt stræber mod 

transparens i opgaven i forhold til mine analyser, resultater og diskussioner. Ydermere er jeg bevidst 

om, at min forskning kan bidrage til bedre praksis på demensområdet herhjemme (Aarhus Universitet 
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2015), når pårørende flytter deres demenssyge ægtefælle/samlever på plejehjem. I og med, at der i 

min undersøgelse indsamles personfølsomme data, har jeg fulgt Datatilsynets retningslinjer for 

specialeopgaver. Det betyder, at det ikke har været nødvendigt at anmode om tilladelse i Datatilsynet, 

da jeg opfylder deres krav om at være studerende på en kandidatuddannelse, og har de deltagene 

personers udtrykkelige samtykke. I tillæg hertil har jeg også sat mig ind i deres krav til studerendes 

specialeopgaver og efterkommer disse krav, hvilket bl.a. betyder, at jeg behandler og opbevarer alle 

oplysninger og materiale, om undersøgelsens deltagere, så uvedkommende ikke kan få adgang til 

dem (Datatilsynet 2016a; Datatilsynet 2016b). 

 

I litteraturen beskrives den pårørendegruppe, jeg indhenter personlige beretninger fra, som en belastet 

og meget sårbar gruppe. I mit arbejde med at få så udforskende og dybdegående interviewbeskrivelser 

som muligt, ligger risikoen for at krænke disse sårbare informanter. I så fald kan de opleve at blive 

yderligere belastet, få stress og/eller ændret selvopfattelse (Kvale & Brinkmann 2015). Derfor har 

alle deltagere fået detaljeret mundtlig og skriftlig deltagerinformation (Bilag B), hvori der bl.a. stilles 

garanti for, at såfremt de vælger at trække sig fra undersøgelsen, så bliver den nuværende og 

fremtidige pleje og behandling til deres demensramte ægtefælle/samlever og dem selv, ikke påvirket 

(Brinkmann 2015). I forlængelse af deltagerinformationen fik hver deltager også udleveret en 

samtykkeerklæring (Bilag C), som de skrev under dersom de ønskede at deltage. Hertil fik de besked 

om, at de havde ret til betænkningstid før de besluttede sig, samt at de til enhver tid kunne trække 

deres samtykke tilbage uden at angive årsag herfor. 

 

I forbindelse med selve interviewene strukturerede jeg dem, så de foregik ud fra deltagernes egne 

ønsker, bl.a. i forhold til udførelsessted og tidspunkt. Under interviewsamtalerne var jeg desuden 

opmærksom på at anerkende informanternes følelsesmæssige tilknytning med emnet, bevidst om det 

uformelle moralske ansvar og udviste respekt for den pårørende og dennes oplevelser (Brinkmann 

2015). I den sammenhæng gav jeg rum til pauser, og var indstillet på eventuelt at afbryde interviewet, 

der på grund af emnets følsomme natur kan ruske op i glemte sårbare oplevelser. Når 

interviewsituationen var ovre, lavede jeg en debriefing om selve interviewets forløb og 

undersøgelsens potentialer, hvortil informanterne kunne komme med de spørgsmål de havde på 

hjertet (Kvale & Brinkmann 2015). Det betød, at jeg blev hos dem og talte med dem om det de 

ønskede at tale om. Under denne eftersamtale var jeg opmærksom på at være rolig, støttende og 

lyttede, samt sikrede mig, at den pårørende ikke blev efterladt i en uhensigtsmæssig sensibel situation 



Cand. Cur. Speciale                                                                                                                     Jesper Bøgmose Hansen 

Aarhus Universitet Emdrup   Studienummer: 201503079 

 

                   18/67 

(Kvale & Brinkmann 2015). Ligeledes var jeg i mødet med informanterne klar over, at der hos denne 

gruppe af pårørende, og netop i forhold til det emne jeg undersøger, er beskrevet en tendens til 

udvikling af depressive symptomer. I tilfælde af, at mine informanter udtrykte depressive tegn, 

ønskede jeg at få afklaret om de fik hjælp herfor eller om de burde opsøge hjælp. Hos de informanter, 

hvor depressive tegn gjorde sig gældende, viste det sig, at de enten var tilknyttet psykolog, 

pårørendegrupper eller fik god støtte hos den nærmeste familie og egen læge.  

 

Analyse 

For at kunne svare på min problemformulering vil jeg analysere den empiri, som er blevet samlet via 

mine semi-strukturerede interviews. En anerkendt og ofte anvendt analytisk metode hertil er Max van 

Manens tematiske analyse, hvis formål netop er at forstå fænomener i menneskers livsverden, eller 

som van Manen udtrykker det, forståelsen af menneskers levede erfaringer (’lived experience’) 

(Heinonen 2015; Higgins & van der Riet 2016). Ifølge van Manen kan en tematisk analyse være med 

til at danne fænomenologiske temaer ud fra strukturer af menneskers oplevelser, og derigennem 

udtrykke essensen af et fænomen. Temaerne skal ikke anskues som værende generaliserende, da de 

ikke kan indfanges i konceptuelle abstraktioner, men er altid resultatet af en reduktion, der aldrig 

rummer den fulde oplevelse. Med andre ord er de fænomenologiske temaer ikke en beskrivelse af 

hele fænomenet, men derimod beskrivelser af levede erfaringer, som kan pege på, hentyde til eller 

antyde om et aspekt af et givent fænomen (van Manen 2016a; van Manen 2016b). Hertil påpeger van 

Manen, at forskeren igennem hele processen med den tematiske analyse, skal gøre brug af reduktion, 

forholde sig undrende og have sig sit fænomenologiske forskningsspørgsmål for øje (Heinonen 2015; 

Higgins & van der Riet 2016; van Manen 2016b). Ved at gøre van Manens beskrivelse 

retningsvisende for, hvordan jeg tilgår mit empiriske materiale, kan jeg identificere strukturer af de 

pårørendes oplevelser før, under og efter, at deres demensramte ægtefælle/samlever flyttede på 

plejehjem. Derigennem kan jeg få indsigt i, hvad det er, der gør dette fænomen til det det er; 

plejehjemsflytnings-fænomenets essens.  

 

Inden jeg gennemgår selve analyseprocessens forløb, skal van Manens videnskabsteoretiske ståsted 

kort benævnes, da det har betydning for dannelsen af de fænomenologiske temaer. Ifølge van Manen 

har fænomenologi altid hermeneutiske (fortolkende) elementer i sig. Således kan den 

fænomenologiske analyse kun gøres mulig og forståelig, ved at have en hermeneutisk-

fænomenologisk tilgang (van Manen 2016a). I hans metodologi kombineres derfor den deskriptive 
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fænomenologiske tilgang til menneskers subjektive erfaringer, med en fortolkning af disse erfaringer. 

Han påpeger, at fortolkningen ikke skal ske gennem hermeneutisk teori og antagelser, men i stedet 

ved at zoome ind på fænomenet og beskrive dets særegne karakteristika; dets fænomenologiske 

temaer (van Manen 2016a). 

 

For at få indblik i mine pårørendes levede erfaringer og kunne zoome ind på dem, beskriver van 

Manen tre trin i analyseprocessen: en helheds-, en selektiv- og en detaljeret tilgang (van Manen 

2016a). Til at starte med, vil jeg derfor tilgå mit materiale vertikalt som en samlet helhed. Her vil jeg 

have fokus på beskrivelser af plejehjemsflytnings-fænomenet henholdsvis før, under og efter, at 

anbringelsen fandt sted. Ved at anskue teksten som en samlet helhed, kan jeg spørge mig selv, 

hvordan jeg bedst muligt indfanger helheden af plejehjemsflytnings-fænomenet i en enkelt sætning 

(van Manen 2016a). Herefter tilgår jeg mit materiale selektivt, hvor jeg gennemlæser teksten igennem 

flere gange. Formålet er at identificere væsentlige og essentielle meningsenheder, som beskriver de 

pårørendes oplevelser. Derigennem kan jeg udvælge sætninger i teksten, som virker særligt vigtige 

eller bekendtgørende for plejehjemsflytnings-fænomenet (van Manen 2016a). I den sidste fase 

anlægger jeg et fortolkende aspekt på mit materiale. Derfor gennemgår jeg detaljeret teksten linje for 

linje og spørger mig selv, hvad viser den enkelte sætning om plejehjemsflytnings-fænomenet (van 

Manen 2016a). Igennem denne analyseproces kan jeg, ud fra de tre tilgange, finde frem til de 

fænomenologiske temaer, der fremgår i de pårørendes beskrivelser. Temaer jeg efterfølgende vil 

holde fast i og løfte op i en sproglig transformation (van Manen 2016a; van Manen 2016b). 

 

Diskussion 

På baggrund af analysens resultater vil jeg, i opgavens diskussionsafsnit, se på, hvordan de står i 

relation til den eksisterende forskning på området. Helt konkret vil jeg fokusere på, hvilke ligheder 

der er i mine pårørendes oplevelser og den internationale forskning på området. Hertil vil jeg også 

diskutere analysens resultater i en dansk kontekst, for herved at få indblik i, hvordan de pårørendes 

oplevelser af plejehjemsflytnings-fænomenet kommer til udtryk herhjemme, og herudfra vurdere om 

pårørendeindsatsen på demensområdet i Danmark er tilstrækkelig. 

 

Dernæst vil jeg anlægge et sygeplejefagligt perspektiv, hvor jeg ser på, hvilken betydning analysens 

resultater kunne have på sygeplejen til denne gruppe af pårørende. Dertil vil jeg inddrage Kathleen 

Galvin og Les Todres sygeplejeteori Caring and Well-being, hvor jeg især vil fokusere på deres 
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nyfortolkning af menneskers oplevelse af velvære og lidelse, samt disse begrebers betydning for at 

udvikle og yde sygepleje. Galvin og Todres’ sygeplejeteori finder jeg anvendelig, da den også har et 

fænomenologisk fokus på menneskers oplevede beskrivelser af verden (Galvin & Todres 2014). 

Således vil jeg bruge deres fænomenologiske tilgang til sygeplejen, til at få indsigt i, hvordan 

sygeplejen til pårørende, der flytter deres ægtefælle/samlever med demens på plejehjem, kan 

forbedres. Mere præcist vil jeg sammenholde min analyses resultater med Galvin og Todres’ 

beskrivelse af menneskets oplevelse af velvære og lidelse. I den sammenhæng oversætter jeg deres 

’well-being’ til ’velvære’ og deres ’suffering’ til ’lidelse’, hvilket jeg finder nødvendigt, da engelske 

begreber ofte har flere betydninger på dansk. 

 

Til sidst i diskussionen vil jeg anskue analysens resultater ud fra en filosofisk vinkel. Hertil vil jeg 

tage afsæt i Emmanuel Lévinas’ etiske filosofi, og særligt have fokus på hans beskrivelse af ansigtet 

og dets betydning for menneskers etiske ansvarlighed overfor hinanden (Kemp 1992). Lévinas’ 

filosofiske tankesæt beror på en humanisme, som baserer sig på medmenneskelighed, godhed, 

offervillighed og respekt for andre mennesker (Lévinas 1996). En humanisme, der også synes at gøre 

sig gældende hos nære pårørende til mennesker med demens. Ved at tage udgangspunkt i Lévinas’ 

etiske filosofi, får jeg mulighed for at identificere, hvilke værdier der ligger til grund for, at pårørende 

oplever og agerer som de gør, når de står overfor plejehjemsanbringelsen af deres demenssyge 

ægtefælle/samlever. 

 

Konklusion og perspektivering  

I den sidste del af opgaven vil jeg, i min konklusion, sammenholde opgavens analyser, fortolkninger 

og diskussioner i forhold til den overordnende problemformulering. Afslutningsvis vil jeg udarbejde 

en perspektivering, hvori jeg vil tage afsæt i konklusionen.  

 

Søgestrategi 

Litteraturen der er anvendt i opgaven er fundet gennem en systematisk litteratursøgning på 

databaserne PubMed, Cinahl og PsycINFO. Her lavede jeg søgninger med ordene: Pårørende, 

relatives, caregiver  /  ægtefælle, spouses  /  plejehjem, care home, nursing home  /  demens, dementia  

/  oplevelse, experience  /  flytning, anbringelse, moving, placement, hvortil jeg benyttede mig af de 

enkelte databasers emneord-systemer. På den måde gjorde jeg min søgning mere skarp og præcis 
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(Buus et al. 2008), hvilket bl.a. betød, at søgeordet relatives blev ændret til family i Pubmed og 

extended family i Cinahl. Dertil kombinerede jeg søgeordene med de boolske operatore OR og AND, 

både for at få så udvidet en søgning som muligt, men også for at indsnævre min søgning og finde 

sammenhængen mellem de forskellige aspekter min problemstilling lægger op til (Karlsson 2014). 

Til søgningerne benyttede jeg mig også af trunkering og begrænsningsfunktioner, herunder sprog og 

publicerings tidsperiode (Bilag D).  

 

Mine søgninger blev foretaget den 1. og 2. februar 2017 på PubMed, Cinahl og PsycINFO, og gav 

henholdsvis 106, 39 og 63 resultater. En mængde jeg fandt overkommenlig nok til at gennemgå ud 

fra deres overskifter og abstracts, og sammenholde med mit overordnede nøgleområde. Dette 

medførte en stor frasortering af artikler, så der kun resterede 20 tilbage. Disse artikler blev alle 

gennemlæst i en refleksions- og vurderingsproces, hvor jeg havde fokus på mine eksklusions- og 

inklusionskriterier. Herved blev jeg opmærksom på, hvilke artikler der fremstod mest egnede i 

forhold til min problemstilling. Min udvælgelsesproces medførte til, at ni videnskabelige artikler blev 

udvalgt til at indgå som nøglelitteratur i opgaven.  

 

Foruden den systematiske litteratursøgning, på de udvalgte databaser, har jeg gjort brug af 

kædesøgning fra nøglelitteraturens referencer og henvisninger, lavet frisøgning med søgeordene på 

AU.Library og Scholar.google, samt benyttet google til at finde danske sundhedsrapporter 

omhandlende plejehjem, mennesker med demens og deres pårørende. Endvidere har jeg inddraget 

anvendelig litteratur fra min vejleder, undervisningen og pensum opgivet på Cand. Cur. studiet. 

 

I den sammenhæng skal det fremhæves, at jeg har valgt at betegne gruppen af pårørende, som 

opgaven beskæftiger sig med, som ’ægtefælle/samlever’. Et valg jeg har taget, da de nære pårørende 

i nøglelitteraturen både betegnes som ’spouses’, ’relatives’ og ’family caregivers’ samtidig med, at 

det ikke fremgår konsistent i litteraturen, om de nære pårørende er ægteskabeligt tilknyttet den 

demenssyge person. Hertil skal det også nævnes, at betegnelsen ’mine pårørende’ i opgaven ikke 

henviser til mine egne pårørende, men til de pårørende, der har deltaget i interviewundersøgelsen. 
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Analyse 

I forbindelse med, at jeg har tranformeret min analyseproces (Bilag E) til et skriftligt udtryk, har jeg 

undgået at lade dataen ’snakke for sig selv’. Dette har jeg gjort, da undersøgelser der kun gør lidt 

mere end at præsentere og organisere udskrifter af informanters beskrivelser, ikke lever op til deres 

fortolkende og fortællende opgave (van Manen 2016b). Således er min sproglige transformation af 

analysens fænomenologiske temaer, skabt ved både at reproducere informanternes mundtlige udsagn, 

men også ved at anlægge en fortolkende og fortællende tilgang til min skriveproces. Selve 

analyseafsnittet er delt op i tre dele, som hver især behandler undersøgelsens forskellige 

forskningsspørgsmål. Igennem hele skriveprocessen har jeg omskrevet mit materiale flere gange, ved 

at gennemtænke, reflekterer og anerkende det jeg havde skrevet. Derigennem har jeg været i stand til 

at yde retfærdighed til helheden og variationen af det fænomen jeg undersøger, hvilket er vigtigt i 

den fænomenologiske skriveproces (van Manen 2016b). 

 

 

Oplevelsen af beslutningen om plejehjemsflytning  

- Der er ingen anden udvej 

Når de pårørende tager beslutningen, om at flytte deres demensramte ægtefælle/samlever på 

plejehjem, er det ikke en beslutning der pludselig kommer bag på dem. At plejehjem bliver 

nødvendigt, er et forhold som de pårørende gør sig mere og mere bekendt med i takt med, at 

sygdommen progrediere: ”At hun skulle flytte på plejehjem, kom ikke som et chok. For var klar over 

inderst inde, at før eller siden, så skulle hun på en institution” (Informant D). Dog holder de 

pårørende ud til langt ind i sygdomsforløbet, hvor den hjemmelige situation er kørt så langt ud, at de 

har oplevet flere usikre og ubehagelige episoder med den demenssyge: ”Det var håbløst, men jeg 

tænkte ikke plejehjem, fordi jeg tænkte, at vi nok skulle klare det” (Informant E). I den forstand kan 

man sige, at de pårørende forsøger at holde ud så længe, at de ikke ser nogen anden udvej end at måtte 

beslutte, at den demenssyge skal anbringes på plejehjem. De pårørendes oplevelse af, at beslutningen 

om plejehjem er den sidste uundgåelig udvej, medvirker til, at de ikke er i tvivl om dens 

nødvendighed, når de først har truffet den. Årene op til, at beslutningen bliver taget, er dog ofte præget 

af tvivl om tidspunktets rettidighed. Men når beslutningen så er taget, så forsvinder de pårørendes 

usikkerhed: ”Så der tænkte jeg, det her, det tør jeg ikke mere. Jeg blev enig med mig selv om, at nu 

skal han på plejehjem” (Informant B). 
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Årsagen til, at de pårørende ikke ser nogen anden udvej, end at flytte deres ægtefælle/samlever med 

demens på plejehjem, er, at situationen i hjemmet er blevet alt for uholdbar. De pårørende oplever, at 

den syge ikke kan være alene hjemme længere, da de er bange for, hvad han/hun kan finde på at gøre: 

”Jeg var bange for, hver gang jeg kom hjem og han havde været alene, hvad der nu var sket ham” 

(Informant E). En frygt, som især opstår, når den demenssyge forlader hjemmet og forsvinder ud i 

det offentlige rum. Her har tiltag med GPS vist sig insufficient, da den demenssyge efterlader denne 

vilkårlige steder, og i stedet må efterlyses til politiet, hos vennerne og i familien. Det er dog ikke kun 

det, at den demenssyge fysisk bliver væk, der er problematisk. Når de forlader hjemmet, glemmer de 

at slukke for elektriske apparater, efterlader hoveddøren åben mens nøglerne sidder i, og får lavet 

diverse uhensigtsmæssige ting: ”Der havde hun så købt ting op, som hun troede vi manglede. Så vi 

havde kirsebærsovs til risalamanden, så meget, at jeg kunne give alle beboere i opgangen et glas 

hver” (Informant D). 

 

En anden problematik, som medvirker til, at pårørende ikke tør fortsætte livet med den demensramte 

partner i eget hjem, er, når ægtefællen/samleveren begynder at være til fare for sig selv. Pårørende 

oplever, at den demenssyge undlader at varetage sin personlige hygiejne, at de spiser yderst sparsomt 

og begynder at falde i eget hjem. Tendenser der medfører, at de pårørende må varetage en stigende 

plejeopgave derhjemme, og kan have svært ved både at få lov til dette, men også ved at passe på deres 

eget helbred. Søvnmangel, stress og forværring af somatiske sygdomme beskrives ofte som 

bivirkninger heraf, hvilket forværrer den hjemmelige situation yderligere. I tillæg hertil viser 

kommunens tilbud, bl.a. om aktivitetscentre og aflastningsophold, sig utilstrækkelige. Dette sker ofte 

i takt med, at demenssygdommene ændre den syges adfærd og personlighed: ”Der fik jeg så besked 

om, inde fra aktivitetscentret, at de ikke synes min mand trivedes derinde. De synes, at han trak sig 

mere og mere fra fællesskabet” (Informant A). De pårørende oplever også, at hjemmeplejen kommer 

til kort, når den demenssyge bliver mistroisk og udviser udadreagerende adfærd: ”Og når der kom en 

hjemmehjælper som ikke hun kunne lide eller ikke kunne huske, blev hun så gal. Det var næsten ikke 

til at håndtere for de der hjemmehjælpere” (Informant C). I den optik betragter pårørende ikke 

hjælpen fra kommunen som sufficient længere, ej heller den hjælp de selv kan tilbyde deres partner. 

Derigennem opstår behovet for at flytte den demensramte ægtefælle/samlever på plejehjem. 

 

- Forlader livet der var og bevæger sig ud på ukendt farvand 
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Når pårørende tager beslutningen om plejehjemsflytningen, så har de helt naturligt også taget 

beslutningen om, at ægtefællen/samleveren fysisk flytter ud af det fælles hjem. I den sammenhæng 

oplever de pårørende, at plejehjemsbeslutningen bliver symbolet på, at der brydes med det gamle 

fælles liv som den demenssyge og dem selv har skabt sammen. Et liv, der er blevet opbygget og 

planlagt gennem flere årtier, hvorfor bruddet kan være meget følelsesladet for de pårørende: ”Kæmpe 

sorg. Jeg har jo kendt ham fra jeg var tretten år. Så det var svært, hver dag, hele tiden. Jeg har helt 

ondt i hjertet hele tiden” (Informant B). Ydermere medvirker beslutningen til, at de pårørende får 

følelsen af at give op overfor livet sammen. Et liv de pårørende ofte har lovet den demenssyge, at de 

godt kunne bibeholde: ”Det skulle jeg nok klare og jeg var indstillet på det. Han skulle aldrig 

nogensinde flytte på plejehjem eller noget som helst. Det skulle vi nok klare herhjemme. Det kunne 

vi sagtens” (Informant A). Endvidere oplever pårørende plejehjemsbeslutningen som en definitiv 

afslutning, på det liv der var: ”Altså alt det liv som vi har haft, det var ligesom slut” (Informant E). 

 

Pårørende oplever også, at beslutningen om plejehjem indvarsler et nyt liv, hvor den pårørende og 

deres partner fremover skal leve hver for sig. Til trods for, at de pårørende ofte er bevidste om, at 

plejehjem på et tidspunkt bliver nødvendigt for deres ægtefælle/samlever, så tænker de ikke over den 

fremtidige tilværelse før efter, at den demenssyge skal flytte. Det betyder, at de ikke gør sig videre 

tanker om plejehjemsflytningens indflydelse på det fremtidige liv, som for dem er noget der ligger 

langt ude i periferien. I den henseende er det først, når de har erkendt og taget beslutningen om 

plejehjem, at de konfronteres med dette markante livsskifte. Noget der både kan virke chokerende: 

”Hold da op! Det havde jeg ikke gjort i 30 år. Hvad er det her for noget?” (Informant C), og 

angstprovokerende på de pårørende: ”Angst for hvordan det ville gå… Frygtelig bange” (Informant 

B). 

 

 

 

- Følelsen af at svigte sin partner 

De pårørende oplever, at behovet for plejehjemsanbringelsen, ikke et behov som den syge selv 

frembyder med: ”Og jeg ved han ville blive her, hvor han bor og ikke på noget plejehjem. Det har 

han altid sagt, at han ikke skal på noget plejehjem. Så ville han hellere dø” (Informant B). Når 

pårørende beslutter at flytte deres ægtefælle/samlever med demens på plejehjem, betyder det derfor, 

at de ofte går direkte imod ægtefællens/samleverens udtrykte ønsker, hvilket påfører dem følelser af 
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at svigte deres partner: ”Så var det et spørgsmål om at få solgt den til ham. Så det var svært, men 

nødvendigt” (Informant E). Pårørende kan også opleve, at beslutningen ikke decideret går imod den 

demenssyges ønsker, men snarere bliver taget henover hovedet på vedkommende. I disse tilfælde 

fornemmer de pårørende, at ægtefællen/samleveren ikke ved, hvad det er der sker, når beslutningen 

om plejehjem bliver taget: ”Jeg siger til ham, at han skal på et længere ophold, fordi tingene nu er 

ved at være så svære, at det var svært for ham at være herhjemme. Og jeg ved ikke om han forstod 

det” (Informant A). Det er dog ikke altid den pårørende alene, som tager beslutningen om plejehjem. 

I nogle tilfælde er det fagpersoner der ytrer sig om nødvendigheden herfor. Når dette er tilfældet ses 

ikke samme tendens til, at de pårørende oplever at svigte sin partner. I den sammenhæng fremgår det 

også, af de pårørendes beskrivelser, at det at tale om plejehjem med sin partner tidligt i 

sygdomsforløbet, kan medvirke til nemmere accept hos den demenssyge: ”Fordi vi havde jo, altså 

dels igennem dagcentret og dels på besøget derover på det der plejehjem, ligesom vænnet os til, på 

en eller anden måde, så skulle der nok ske noget på et tidspunkt” (Informant D).  

 

Følelsen af svigt kommer også til udtryk, når de pårørende skal have den demenssyge til at 

underskrive ansøgningen om plejehjem. Dette er nødvendigt, da det er den person, som skal flytte på 

plejehjem, der selv skal ansøge om det. De pårørende oplever, at der i underskrift-situationen ligger 

en indre modstrid. Dette skal ses i lyset af, at når den demenssyge er så dårlig, at vedkommende skal 

på plejehjem, så skal de samtidigt være i stand til at erkende og nøgtern skrive under på en ansøgning 

om at komme på plejehjem. Hvis den demenssyge var klar nok til at gøre det, så ville han/hun 

sandsynligvis ikke selv mene, at det er et behov de havde endnu. De pårørende oplever derfor, at de 

bliver nødt til at overbevise, snyde og sågar tvinge deres ægtefælle/samlever til at skrive under. Vel 

at mærke på noget som den syge ikke selv ønsker, eller ikke er i stand til at vurdere: ”Så skulle jeg få 

hende til at forstå det og til at skrive under. Og det var sådan nogle praktiske ting, hvor man godt 

kan sige, tvinger man hende til noget som hun måske knap nok kan gennemskue hvad er. Det gjorde 

jeg jo nok” (Informant C). 

Oplevelsen af selve plejehjemsflytningen 

- Indretningen, modtagelsen og fast personale er særligt betydningsfuld 

Når de pårørende fysisk skal flytte deres ægtefælle/samlever med demens ud på plejehjemmet, 

imødegår de denne dag med bange anelser omkring, hvordan ægtefællen/samleveren vil reagere 

herpå: ”Jeg var ved at bryde sammen, da jeg puttede hans sokker ned i hans taske. For jeg tænkte, 

nu er der ikke nogen vej tilbage. Han stod bare og kiggede på mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle 
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sige, fordi jeg vidste, han ikke ville på plejehjem” (Informant B). I den sammenhæng udtrykker de 

pårørende et stort behov for, at deres ægtefælle/samlever skal mærke tryghed og være tilpasse på 

plejehjemmet. Indretningen af det nye hjem er derfor noget, som fylder meget hos de pårørende. De 

yder en stor indsats for at få indrettet et hjem, på plejehjemmet, med egne møbler, lamper og billeder. 

Herved håber de på, at det nye hjem bliver, så hjemmeligt og genkendeligt som muligt for deres 

demenssyge partner: ”Vi havde mange møbler, så det passede fint. Hun fik den ene del af sofaen og 

en større lænestol osv.” (Informant D). To ting, der særligt gør sig gældende i forhold til indretningen, 

er at skabe et godt førstehåndsindtryk hos ægtefællen/samleveren og medvirke til, at de gerne vil bo 

der. Men også at skabe et sted, hvor familien kan samles omkring den demenssyge: ”Så har vi gjort 

os rigtig umage med at lave et hjem for os alle sammen midt i byen, så vi har let ved at komme og 

besøge ham. Vi fik lavet et hjem af mange af vores møbler, malerier og fotografier. Det blev rigtig 

hyggeligt og det er en dejlig lejlighed” (Informant E).  

 

De pårørende oplever, at selve modtagelsen fra plejehjemmet og personalets side, er af særlig stor 

betydning. En modtagelse der ikke er ulig den, når man indsluser sit barn i vuggestuen: ”Man kan 

beskrive det at flytte sin ægtefælle på plejehjem, med det at skulle indsluse sit barn i vuggestuen. Der 

skal stå nogle åbne varme arme og tage imod ens barn” (Informant C). Således er de fysiske rammer, 

i det nye hjem, ikke nødvendigvis nok til at give tryghed og gøre den demenssyge tilpas i forhold til 

flytningen. De skal også mødes af et varmt, åbent og imødekommende personale, som er forberedt 

og klar til at tage imod dem. De pårørende oplever, når de mødes af uforberedt personale såsom 

vikarer, mens det faste personale sidder til møder eller er på kurser, så medvirker det til en dårlig start 

på plejehjemsopholdet for deres demenssyge ægtefælle/samlever: ”Det var faktisk noget skidt det der 

den første dag (…) rigtig vellykket var det ikke. Og så kom der en svær tid, hvor hun ikke signalerede 

glæde ved at være der” (Informant C). Således vurderes det af de pårørende, at det faste personale er 

særdeles vigtig på selve indflytningsdagen, samt at dette forhold ikke kun har betydning for den 

demenssyge, men også for den pårørende selv: ”Jeg tog så hjem og var rigtig ked af det. Jeg synes 

ikke der havde været omsorg nok, hverken på ham eller mig. Jeg sov stort set ikke om natten” 

(Informant A). 

 

Hvem der tager imod de pårørende og deres demenssyge ægtefælle/samlever på indflytningsdagen, 

har også betydning for, hvordan den første tid på plejehjemmet forløber. De pårørende oplever 

nemlig, at det allerede er i det første møde, at der kan skabes gode tillidsfulde relationer mellem 
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plejehjemspersonalet og den demenssyge: ”Hans kontaktperson kom også ind, som var en gæv og 

sød pige som han synes var tiltalende, tror jeg. Han fik tillid til hende” (Informant E). De pårørende 

anser ikke kun det første møde som væsentligt i relations arbejdet, men for hele den første tid på 

plejehjemmet. De oplever, at når personalet aktivt lærer deres ægtefælle/samlever at kende og 

derigennem får dennes tillid, så har det stor betydning, for at sikre den demenssyge en god hverdag 

på plejehjemmet: ”Hun er absolut den der har den bedste kontakt til ham og det bedste tav på ham 

(...) Han vil ikke i bad. De har også oplevet, at han ikke vil tage sin medicin og ikke vil stå op. Det er 

mest, når det er andet personale der er på” (Informant A). De pårørende tillægger generelt fast 

personale særlig stor betydning for plejehjemmene, både i forhold til at skabe tillidsfulde relationer, 

men også med hensyn til at få den demenssyge til at trives i sit nye hjem: ”Man kan mærke det, på 

afdelingen, med utryghed hos alle beboerne. Man kan meget tydeligt mærke det, når man er i 

fællesrummet. Uro hele tiden, hvis der er vikarer på” (Informant B). 

 

- Dårlig samvittighed overfor sin partner 

Pårørende oplevede, at det ikke var den demenssyge ægtefælle/samlever, der havde ønsket at komme 

på plejehjem. I stedet var det den pårørende selv, der havde følt behovet. I forlængelse heraf oplever 

de pårørende, at de er forpligtede til at være hos den demenssyge så ofte de kan. Ikke sjældent betyder 

det, at de pårørende besøger plejehjemmet hver eneste dag: ”Man skal være derinde hver dag (…) 

Jeg vil gerne og der er også en forpligtelse synes jeg. Altså han skal jo ikke være alene” (Informant 

E). Forpligtelsen herfor opstår som regel på grund af dårlig samvittighed fra den pårørendes side. En 

påvirket samvittighed, der kommer til udtryk som et behov hos den pårørende, for hele tiden at være 

hos den demenssyge og sikre hans/hendes velbefindende. Særligt oplever de pårørende følelser af at 

være utilstrækkelige, hvis der har været uhensigtsmæssige episoder omkring deres syge 

ægtefælle/samlever, hvortil de ikke selv har været tilstede. Oplevelser der giver dem fornemmelsen 

af ikke at være der nok for deres partner: ”Jeg får at vide, at han ikke ville gøre ditten, dutten, datten. 

Så føler jeg jo, at jeg skulle havde været der (…) Det har jeg mange gange rigtig meget lyst til. Lyst 

til at være der hele tiden” (Informant A). Tendensen ses ofte hos de pårørende lige efter 

indflytningen, men aftager som tiden går og i takt med, at det faste plejehjemspersonale, de pårørende 

selv og den demenssyge ægtefælle/samlever lære hinanden at kende. Perioden umiddelbart efter 

indflytningen fylder derfor utrolig meget hos de pårørende, og kan være en stor psykisk belastning 

for dem: ”Jeg har lidt meget af dårlig samvittighed over, at han skulle på plejehjem (…) I starten der 

fyldte det 100%. Det gør det ikke mere nu, men det fylder meget stadigvæk” (Informant B). 
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Det, at de demenssyge ikke altid forstår, at de bor på plejehjem og årsagen herfor, er noget der ofte 

optager de pårørende: ”Jeg synes jo stadigvæk, at det er svært og det synes han også. Jeg tror han, 

eller det ved jeg, han tror nogen gange, at han er på ferieophold, at han er på hotel eller er i 

lufthavnen på vej ud at rejse” (Informant A). De demenssyges uvished om hvor og hvad de laver på 

plejehjemmet, kan medføre til, at de pårørende oplever at skulle lade ægtefællen/samleveren forblive 

i en bestemt tro. Herved undgår den pårørende, at deres partner bliver ked af det, urolig eller får lyst 

til at forlade stedet: ”Han blev ved med at spørge i det halve år, hvornår jeg var rask, fordi det var 

der det ligesom lå. Når jeg var rask, så kunne han komme hjem igen” (Informant E). I den 

sammenhæng oplever de pårørende, at de til en vis grad skal lyve overfor den demenssyge og holde 

ting hemmeligt for dem. Dette fører til, at de pårørende får dårlig samvittighed overfor deres partner: 

”Hvis man skal narre ham, når man skal gå eller sådan noget. Det synes jeg altså ikke er ærligt, fordi 

jeg også ved han ikke ville på plejehjem. Det har jeg måtte love ham, at han ikke kom på plejehjem” 

(Informant B). Modsat forholder det sig, når den demenssyge ægtefælle/samlever har forståelse for 

plejehjemsflytningen, samt er glad for den. I disse tilfælde er den pårørendes oplevelser ikke præget 

af dårlig samvittighed. Hertil skal det dog påpeges, at også her udtrykte de pårørende et fortsat behov, 

for at komme og besøge deres ægtefælle/samlever på daglig basis. I den forstand synes den 

pårørendes samvittighedsfuldhed, overfor den demenssyge partner, også at være i spil, når den 

demenssyge gerne vil være på plejehjemmet. 

  

- Nye former for belastning 

Når de pårørende har flyttet deres ægtefælle/samlever på plejehjem, så oplever de en bedring i forhold 

til den uholdbare situation i hjemmet: ”I de sidste, det er sgu nok ti år, har hun ikke forladt boligen 

her, fordi hun var bange for ikke at kunne finde hjem (…) Derfor er hun usædvanligt godt placeret 

derover (plejehjemmet)” (Informant D). De pårørende bliver ikke længere belastet fysisk og psykisk 

af de tunge plejemæssige opgaver, og bekymring over deres ægtefælles/samlevers ve og vel, når de 

efterlades alene. Plejehjemsanbringelsen medfører derfor en lettelse hos de pårørende, hvilket dog 

hurtigt erstattes af nye former for belastning: ”Der var det mig der havde ansvaret og så pludselig, 

så var det væk. Og så tænkte jeg det er rigtig fint. Jeg var lettet over det. Så pludselig opdager jeg 

halvdelen af det fungerer ikke, så synes jeg det var svært” (Informant E). Foruden den psykiske 

belastning, med følelser af utilstrækkelighed og dårlig samvittighed, så medfører indflytningen også 

en masse fysiske opgaver. Oplevelser med at skulle fortsætte varetagelsen af omsorgs- og 
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plejemæssige opgaver, men også at skulle lære plejehjemspersonalet op i disse opgaver, vidner 

herom. Senere hen i plejehjemsforløbet oplever de pårørende dog, at denne tendens aftager, når 

personalet får bedre hånd om omsorgen og plejen til deres ægtefælle/samlever. Herved mindskes de 

pårørendes oplevelse af at blive belastet: ”Jeg skulle finde mine rutiner og hjælpe dem med at finde 

hendes rutiner. Det følte jeg i hvert fald. Så tror jeg var mere på derude før, end jeg er nu” (Informant 

C). 

 

Pårørende oplever, at det at plejehjemsanbringe deres demenssyge ægtefælle/samlever, medfører en 

lang række af praktiske gøremål, som især ved indflytningstidspunktet og i den første tid herefter, 

kan virke uoverskuelige: ”Så man får ikke slappet af. Der er hele tiden noget der skal gøres. Sørge 

for overtøj, vanter og huer, hvis han skal ud. Så skal han med til frisøren og så er der fodpleje (…) 

Så der hele tiden noget. Det er svært at få et liv bagefter” (Informant B). I forhold til de praktiske 

gøremål oplever pårørende også, at det kan være svært at koordinere dette med plejehjemspersonalet: 

”Så siger jeg, har han været til tandlæge? Og så siger de, jah…, det ved de ikke. Så tænker jeg, skal 

I vide det eller er det mig der skal sørge for det” (Informant E). Misforståelser af denne type er med 

til at forvirre de pårørende og øge den belastningsgrad de oplever. Foruden de nye praktiske opgaver, 

så støder de pårørende også på en masse juridiske, økonomiske og boligmæssige forhold såsom 

ægtepagter, fuldmagter, advokat og forsikringer. Opgaver som de nu selv skal have styr på og 

fremover varetage alene. Forhold, der i den grad kan virke overvældende og være særdeles 

udmattende på den pårørende: ”Pludselig står jeg der med regnskaber som jeg aldrig har gjort før, 

fordi det har han altid sørget for. Der var en masse rod som jeg så skulle sætte mig ind i, og det var 

selvfølgelig ikke sjovt ” (Informant E). 

 

En anden type belastning de pårørende kan opleve, er i forbindelse med besøg fra venner og familie 

på plejehjemmet. At ægtefællen/samleveren får besøg fra venner, familie og tidligere kollegaer anses 

som vigtigt af de pårørende. Besøgene kan betyde utrolig meget for den syge og være en god ting for 

dem: ”Man kan se, at han bliver glad. Det er sådan en øjebliks oplevelse, som er god, fordi det er 

det eneste vi kan give ham” (Informant E). Dog kan de pårørende opleve, at sådanne besøg også kan 

have en negativ effekt på den demenssyge. Dette skal ses i lyset af, at den demenssyge kan have svært 

ved at genkende dem der besøger ham/hende, samt føle sig presset til at skulle præstere et eller andet 

overfor sine gæster. I så fald kan personen med demens blive uhensigtsmæssigt påvirket af 

besøgssituationen: ”Jeg synes han bliver påvirket negativt af det. Min brors ven har også været 
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derude, og det var ikke nogen god oplevelse” (Informant B). Derfor oplever pårørende, at de skal stå 

for at arrangere, informere og være fysisk tilstede under besøgene, så de kan sikre, at 

ægtefællen/samleveren ikke lider overlast. Dertil opleves det også som en  belastning, at de pårørende 

fysisk foretager daglige besøg på plejehjemmet. En tendens som de pårørende følte sig forpligtigede 

til: ”Vores familier og vores omgangskreds. Det er svært for dem at forstå, at jeg har det sådan. De 

synes, at jeg er der (plejehjemmet) for meget, tror jeg. De synes jeg skal give mig selv mere tid end 

jeg gør. Men det kan jeg ikke. Det er jeg ikke så god til” (Informant A). 

 

Oplevelsen af livet efter plejehjemsflytning 

- Den syges tilværelse styrer den ikke-syges tilværelse 

De daglige besøg på plejehjemmet medvirker til, at de pårørende dagligt kan se, hvordan deres partner 

har det. Det betyder, at den demenssyges adfærd under besøgene, kan få stor indflydelse på de 

pårørendes eget velbefindende. En indflydelse, som både påvirker de pårørende negativt: ”Det var 

jeg selvfølgelig ked af, at det var noget skidt og at det var svært for hende. Hun var glad for at gå 

ture med mig, men hun var ikke rigtig glad for at være der. Det gav hun udtryk for” (Informant C), 

men også positivt: ”Min dagligdag er blevet væsentlig nemmere, fordi jeg kun har mig selv at sørge 

for (…) og hun har det helt fantastisk” (Informant D). Ofte er det omkring afskedssituationerne, når 

den pårørende forlader plejehjemmet efter endt besøg, at det kan være ubehageligt for de pårørende. 

Bliver den demenssyge urolig, ked af det eller ønsker at komme med hjem, kan den syges adfærd 

medvirke til, at den pårørende påvirkes af situationen og tager det med hjem: ”Han sidder ikke og 

græder, når jeg går. Hvorimod jeg kunne se, at det var et problem det første halve år, når jeg gik. Og 

så kommer man jo ikke hjem og er glad. Det gør man ikke” (Informant B). 

 

I og med, at pårørende så ofte besøger deres demenssyge partner, oplever de på nærmeste hold, 

hvordan sygdommen skrider frem. Den syges kognitive funktionsniveau kan blive så medtaget, at 

den pårørende oplever, at besøgene på plejehjemmet bliver svært for dem: ”Jeg vil gerne besøge ham 

og det gør jeg faktisk hver dag. Det er hyggeligt, men samtidig også svært, fordi der er jo ikke noget 

at snakke om” (Informant E). Besøgene kan derfor være særdeles trivielle og virke både udmattende 

og formålsløse. Faktorer, som alle er med til at gøre besøgene uoverskuelige og tilmed psykisk 

belastende for de pårørende: ”At sidde og kigge Olsen-Banden fem gange over nogle uger, så gad jeg 

simpelthen ikke det mere. Så nogle gange orkede jeg ikke at tage derud. Men jeg har også dårlig 

samvittighed, hvis jeg ikke gør det” (Informant B). Omvendt oplever pårørende også, at det, i 



Cand. Cur. Speciale                                                                                                                     Jesper Bøgmose Hansen 

Aarhus Universitet Emdrup   Studienummer: 201503079 

 

                   31/67 

samværet mellem den pårørende og ægtefællen/samleveren, kan forholde sig helt modsat. Her er det 

den demenssyge selv, som udtrykker et ønske om at være alene. En tendens, der ses i de situationer, 

hvor den demenssyge ægtefælle/samlever er glad for at være flyttet og bo på plejehjem: ”Hun siger 

hun er glad for at blive fri for mig (…) Hun siger, at det er en lettelse for hende at komme tilbage i 

sin fred og ro. Hun er meget glad for at være der (plejehjemmet)” (Informant D). 

 

Når de pårørende under deres besøg oplever, at deres ægtefælle/samlever har været udsat for 

manglende omsorg eller ikke har fået nok opmærksomhed den pågældende dag, kan det have stor 

indflydelse på hele den pårørendes oplevelse af plejehjemssituationen. I sådanne tilfælde kan de 

konkrete episoder, hos den pårørende selv, udmønte sig i negative fysiske og psykiske symptomer: 

”Han har ikke fået noget at drikke i alt den tid. Har ikke været på toilettet og har siddet i mørke (…) 

Jeg kunne næsten ikke sove om natten. Jeg kunne ikke få rystet det af mig, fordi jeg tænkte, hvis det 

her sker en gang, så sker det måske igen” (Informant A). Netop det, at pårørende oplever, at 

plejehjemmet ikke gør det godt nok, er noget af det der fylder mest hos de pårørende. Hertil skal det 

nævnes, at de pårørende ikke udtrykker sig dårligt om plejehjemspersonalets evner og arbejde.  

Snarere anser de dem som værende dygtige og yderst kompetente, til at varetage plejen af mennesker 

med demens: ”Det kører. Det er personalet gode til, ligesom at justere det de skal gøre” (Informant 

C). Problematikken ligger mere i de pårørendes egne høje krav til, hvordan omsorgen og plejen til 

deres ægtefælle/samlever skal være, samt at der er for stor udskiftning i plejehjemspersonalet: ”Det 

kan jo aldrig blive godt nok. Der er jo altid noget man kan kritisere på sådan et plejehjem. Bl.a. alle 

vikarer og alle de mange mennesker. Der er hele tiden forskellige mennesker der kommer” 

(Informant B). 

 

 

- Den vanskelige afskedsproces 

Når de har flyttet deres demensramte ægtefælle/samlever på plejehjem, anser pårørende plejehjemmet 

som det sidste sted vedkommende skal bo. Plejehjemmet bliver i den forstand symbolet på livets 

allersidste fase for den demenssyge. Hertil konfronteres de pårørende, på tætteste hold gennem deres 

besøg på plejehjemmet, med, hvordan demenssygdommen langsomt får deres ægtefælle/samlever til 

at gå i forfald: ”Det synes jeg er utrolig hårdt, fordi hver dag bliver man jo mindet om, hvordan det 

går ned af bakke” (Informant E). Pårørende oplever derfor, når deres demenssyge partner er flyttet 

på plejehjem, at det starter en afskedsproces, hvori de for sidste gang skal sige farvel til deres 

ægtefælle/samlever. En afsked, der både kan medføre, at de pårørende oplever sorg, savn og 
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ensomhed, men også være med til at åbne op for idéen om en ny tilværelse uden den demenssyge 

partner: ”Så det ligger måske i virkeligheden, at vi har sagt farvel og det er sådan det er. Hun har 

også sagt det. Jeg ved ikke hvor klar hun var, og jeg slog det også bare hen” (Informant C).  

 

Et af de steder pårørende især oplever, at det kan være svært at give slip på deres ægtefælle/samlever, 

er omkring vedligeholdelsen af det sociale liv. Igennem et langt liv har den pårørende og den 

demenssyge skabt et socialt liv og netværk, som den syge nu ikke længere kan være en del af. Det 

faktum, at de nu alene skal videreføre det fælles sociale liv, kan medføre ubehagelige oplevelser hos 

de pårørende, hvor de må udelukke der partner og lyve overfor dem: ”Jeg fortæller stort set aldrig 

ham det, hvis jeg har lavet noget selskabeligt, fordi jeg er bange for at gøre ham ked af det. Jeg lyver 

ikke overfor ham, men det er alligevel, sådan lidt, en hvid løgn nogen gange” (Informant A). 

Ydermere medvirker det nye sociale liv til, at den pårørende  konfronteres med livet uden deres faste 

livsledsager, hvilket ofte er svært for dem at vænne sig til, da det netop synliggør det, der mangler i 

deres liv: ”Især det sociale. Vi har haft flere venner, hvor vi ses endnu og hvor jeg ser dem. Men jeg 

føler mig skåret over, fordi vi har altid været meget sammen, så jeg føler jeg mangler en halvdel” 

(Informant B). Et vilkår, som betyder, at de pårørende ofte trækker sig fra det sociale liv, da de 

hverken oplever glæde ved det længere eller ikke har overskuddet til det. 

    

Et andet element, som influerer på afskedsprocessen, er demenssygdommenes forskelligartede væsen 

og forløb. Nogle pårørende oplever, at den demenssyge bliver mere og mere dårlig, for så pludselig 

at få en opblomstring i en periode. Andre oplever stabile forløb med små forbedringer hos deres 

ægtefæller/samlevere, men at tilstanden fra det ene øjeblik til det andet, kan ændre sig til det værre. 

Usikkerheden omkring, hvad fremtiden bringer for deres ægtefælle/samlever, fylder derfor en del hos 

de pårørende: ”Men jeg håber på, at hun kan fortsætte på den måde hun er nu. Det bliver jo ikke 

bedre, det må vi se i øjnene. Ellers skal der ske et mirakel og det tror vi ikke på. Men hun er stabil” 

(Informant D). Uvished om fremtidsudsigterne bidrager til, at de pårørende kan have svært ved at 

tage afgørende afsked med deres demenssyge partner. En proces, som er særdeles vigtigt for den 

pårørende. De oplever nemlig, at det kan være nødvendigt at få taget ordentligt afsked med 

ægtefællen/samleveren, ikke forstået som at stoppe alt kontakt, men i forhold til at kunne leve deres 

eget liv uden den demensramte partner ved deres side. Formår de pårørende ikke at komme overens 

med denne afskedsproces, så oplever de at sidde fast i en uhensigtsmæssigt tilværelse, hvor de ikke 

kommer videre med deres liv: ”Det bliver kun værre, så det er også svært at acceptere (…) Så det 
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arbejder jeg selv med nu. Acceptere, at det kan ikke være anderledes, og så selv prøve at komme 

videre. For det tror jeg er den eneste måde man overlever på” (Informant B). Det faktum, at den 

demenssyge ægtefælle/samlever stadigvæk lever og er fysisk tilstede i verden samtidig med, at 

han/hun ikke er der, er med til at vanskeliggøre afskedsprocessen og skaber ambivalente følelser hos 

den pårørende: ”Det er mærkeligt, at så sidder han et andet sted og ikke ved det. Hvor det ville være 

lykkeligere, for os begge to, hvis han ikke var der. Det, at han er der og alligevel ikke er det, det synes 

jeg er mærkeligt” (Informant E). 

 

- Der tages hul på et helt nyt liv 

Pårørende, der har flyttet deres ægtefælle/samlever med demens på plejehjem, står overfor at skulle 

leve et nyt liv uden deres faste livsledsager. I kraft af, at de pårørende har levet et langt liv sammen 

med deres partner og været fælles om alting, betyder det, at plejehjemsflytningen får stor indflydelse 

på deres nye hverdag og det nye liv der møder dem. Hvordan de pårørende oplever og forholder sig 

til dette nye livsvilkår, er dog særdeles forskelligartet. Nogle pårørende oplever det som positivt og 

finder det helt befriende at være alene i hverdagen: ”Min dagligdag er blevet væsentlig nemmere (…) 

og jeg har ikke nogen der går i vejen. Men sådan er der vel mange enlige der har det. Man er hersker 

over sin egen dag” (Informant D). Andre oplever ikke decideret, at deres liv bliver lettere, men anser 

deres livssituation som værende en del af livets gang. Disse pårørende holder fast i det gode liv, de 

trods alt har haft: ”Det bliver ikke nemmere og livet bliver anderledes (…) Det gør heller ikke noget. 

Jeg har haft rigeligt med gode oplevelser” (Informant E). Nogle pårørende opfatter situationen helt 

modsat. De føler ikke, at de skal holde fast i det liv der var, men i stedet give slip på deres demenssyge 

ægtefælle/samlever og påbegynde et helt nyt liv: ”Bevidsthed om, at der er ikke noget suspekt i, at 

jeg invitere en ud til frokost eller til middag eller dater eller hvad man ellers kalder det” (Informant 

C).   

 

I den anden ende af spektret oplever nogle pårørende, at det kan være utrolig vanskeligt at få gang i 

deres nye liv. Oplevelser af, at tilværelsen er alt andet end befriende, men snarere særdeles 

begrænsende, gør sig ofte gældende hos disse pårørende: ”Det er svært at få et liv bagefter (…) Jeg 

går ud og spiser, jeg går i teater og så videre, men det er ikke det samme. Du kan ikke få et liv, fordi 

du har hele tiden det der hængende, som er en sorg og en masse arbejde samtidig” (Informant B). I 

disse tilfælde oplever de pårørende, at det, at den demenssyge ægtefælle/samlever er flyttet og nu bor 

på plejehjem, har haft en invaliderende effekt på deres eget nye liv: ”Det er meget anderledes at 
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skulle ligge alene, når man er vant til at ligge to sammen. Så jeg hader nætterne (…) Det går i 

dagtimerne, men nætterne er frygtelige” (Informant A). Således kan den pårørendes oplevelser, i 

forhold til deres nye tilværelse, være præget af et depressivt symptombillede med følelser af sorg, 

manglende energi, angst, tristhed og livslede: ”Så det er meget hårdt, det er det simpelthen. Jeg synes 

ikke det er, det er sgu ikke et liv” (Informant B).    

 

Til trods for, at pårørende både oplever det nye liv, uden deres faste livspartner, positivt og ikke 

mindst negativt, så anses plejehjemsflytningen som værende uundgåelig. Det betyder, at de pårørende 

ikke betvivler flytningens nødvendighed. Tværtimod bliver de mere og mere bekræftet i korrektheden 

af deres beslutning som tiden går: ”For det kunne ikke være anderledes. Hvis man sådan siger, 

hvordan jeg havde det, så var det ikke sådan, at jeg var i tvivl om, jeg havde gjort noget forkert” 

(Informant C). I den henseende synes problematikken, om hvordan de pårørende skal leve deres nye 

liv efter plejehjemsflytningen, ikke at bero på beslutningens rigtighed, men mere på det psykiske 

efterspil det afstedkommer. De pårørende, som formår at anerkende og acceptere, at det var den eneste 

og bedste mulighed for dem og deres partner, oplever bedre at kunne tage hul på det nye liv. 

Pårørende, der ikke evner dette, oplever derimod at sidde fast i en tilværelse, som foregår på den 

demenssyge ægtefælles/samlevers præmisser. Et vilkår, der medfører følelser af dårlig samvittighed, 

skyldfølelse og utilstrækkelighed: ”Han har besøg hver eneste dag, og det er der ikke ret mange der 

har. Nogle gange er jeg derover rigtig mange timer. I lørdags var jeg derover i ni timer. Så han har 

meget besøg, men jeg synes ikke det er nok” (Informant A).  

Overblik over de fænomenologiske temaer 

På baggrund af ovenstående analyse fremgår det, at plejehjemsflytnings-fænomenet er en komplekst 

oplevelse for de pårørende, der indeholder mange facetter. For at anskueliggøre de forskellige faser 

der knytter sig til fænomenet, kan man med fordel inddele processen i tre dele: før, under og efter 

plejehjemsanbringelsen. Hver del/fase indeholder overordnede tematiske beskrivelser, der udtrykker 

essensen af pårørendes oplevelse af at flytte sin demenssyge ægtefælle/samlever på plejehjem.  

 

Den første tidsperiode er der, hvor den pårørende må stoppe op og gøre op med den uholdbare 

situation de befinder sig i. Det er her de må træffe de nødvendige beslutninger, der skal til for, at de 

kan holde ud at leve deres liv. I den næste tidsperiode møder den pårørende de ændringer, der måtte 

ske, og begynder stille og roligt at bevæge sig rundt i den ændrede tilværelse. I den sidste tidsperiode 
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fortsætter den pårørende med sit nye liv, og må her forholde sig til og lære, hvordan de vil/kan leve 

dette nye liv.  

 

En måde hvorpå man kan anskueliggøre de pårørendes oplevelse af de tre tidsperioder, kan gøres via 

en lyssignalsmetafor, der skifter mellem henholdsvis rød, gul og grøn. I den første fase, ved rødt 

signal, må den pårørende først stoppe op, herefter kan der forsigtigt, ved gult signal, startes op igen 

for til sidst, ved grønt lys at kunne køre videre. Ud for hver af faserne kan der præsenteres nogle 

overordnede tematiske beskrivelser, som hører til tidsperioden (Figur 1). Det vigtigt at nævne, at 

nedenstående figurs pile ikke skal anses som kausalitet mellem tidsperioden og de præsenterede 

temaer, men at det er de temaer der mest kommer til udtryk, i de pårørendes oplevelser, inden for 

denne fase. Med andre ord demonstrerer Figur 1 essensen af, hvordan pårørende oplever at flytte sin 

demensramte ægtefælle/samlever på plejehjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: 
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Et lyssignal, der illustrerer essensen af pårørendes oplevelse af plejehjemsflytnings-fænomenet. 
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· Der er ingen anden udvej 

· Forlader livet der var og bevæger sig ud på ukendt farvand 

· Følelsen af at svigte sin partner 

 

· Indretningen, modtagelsen og fast personale er særligt 

betydningsfuld 

· Dårlig samvittighed overfor sin partner 

· Nye former for belastning 

 

· Den syges tilværelse styrer den ikke-syges tilværelse 

· Den vanskelige afskedsproces 

· Der tages hul på et helt nyt liv 
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Diskussion 

Metodekritik 

I mit valg af det kvalitative interview, til at indsamle data, har det været muligt for mig at få indblik 

i de pårørendes oplevelser af plejehjemsflytnings-fænomenet. Igennem mine samtaler og 

efterfølgende gennemgang af deres indhold, har jeg fundet frem til, hvad det er der fylder hos og har 

betydning for de pårørende, når de flytter deres ægtefælle/samlever med demens på plejehjem. I den 

sammenhæng er jeg dog også blevet opmærksom på, at jeg i mit valg af det kvalitative interview har 

haft mine begrænsninger. Da jeg er nybegynder i den fænomenologiske metode og interviewkunst, 

kan det have stor indflydelse på mine evner omkring epoché og reduktion. Formående jeg i 

tilstrækkelig grad at befri mig selv fra egne antagelser, forklaringer og fortolkninger om 

plejehjemsflytnings-fænomenet. Var jeg dygtig nok i interviewsituationen, til at sætte min 

forforståelse i parentes, så jeg herved kunne stille åbne spørgsmål og lade informanten med sine egne 

ord fortælle om sine oplevelser (Henricson 2014; Kvale & Brinkmann 2015). At jeg var nybegynder 

spillede også ind i forhold til, at det var et sårbart emne jeg undersøgte, hvilket kan have betydning 

for interviewenes forløb (Kvale & Brinkmann 2015). For mig var det en udfordring at give den 

interviewede plads og tid til at fortælle sin historie uden at bryde ind, selvom jeg kunne se, at 

vedkommende blev meget påvirket af samtalen. Hertil kunne mere erfaring indenfor 

forskningsmetoden havde været gavnligt.  

 

Begrænsninger fremgår også i valget af mine informanter. For flere af deltagerne var det lang tid 

siden, at plejehjemsflytningen havde fundet sted. I den sammenhæng kan det have haft betydning for 

mine informanters evne til at genkalde sig de oplevelser, de havde omkring plejehjemsflytnings-

fænomenet (Kvale & Brinkmann 2015). De pårørende, hos hvem flytningen kun var fire måneder til 

et år gammel, havde i hvert fald nemmere ved at komme med deltaljerede beskrivelser til de tre 

forskningsspørgsmål, end dem, hvor plejehjemsanbringelsen var flere år gammel. I min empiri 

fremgik det også, at der var væsentlig forskel i de to mandelige og de tre kvindelige deltagers 

fremstilling af oplevelser omkring fysisk og psykisk ubehag. De kvindelige udsagn fremstod alle med 

flere beskrivelser af depressive og belastende symptomer, end de mandeliges. I min undersøgelse var 

det dog netop de to mænd, for hvem det var flere år siden flytningen havde fundet sted, og de tre 

kvinder, som inden for det sidste år havde oplevet fænomenet. Det kan derfor være vanskeligt at 

vurdere, om det er køns- eller tidsfaktoren der spiller ind på de pårørendes positive og negative 
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oplevelser. I analyseresultaterne indikeres det dog, at tiden kan have en afgørende og afdæmpende 

effekt på de pårørendes negative beskrivelser af plejehjemsflytningen. 

 

I forhold til min analyses resultater forefindes også nogle kritikpunkter, der skal benævnes. Det første 

kritikpunkt er mine fænomenologiske temaers modsatrettede beskrivelser af plejehjemsflytningen, 

hvilket betyder, at de både indeholder positive og negative pårørendeoplevelser og kan derved fremstå 

uklare. Et eks. herpå kan anskues i temaet Indretningen, modtagelsen og fast personale er særligt 

betydningsfuld. Temaet bekriver de pårørendes oplevelser af en god plejehjemsmodtagelse, og den 

positive effekt det havde på dem selv og deres demenssyge ægtefælle/samlever. Under samme tema 

fremstilles også dårlige episoder omkring modtagelsen på plejehjemmet, og i disse tilfælde havde det 

haft negativ indvirkning på den syge og den pårørende. Begge beskrivelser understreger 

modtagelsens betydningsfulde rolle i selve plejehjemsflytningen, men ud fra hvert deres 

udgangspunkt. I så fald siger temaets overordnede beskrivelse: Indretningen, modtagelsen og fast 

personale er særligt betydningsfuld, ikke noget om temaets kompleksitet. Det andet kritikpunkt 

vedrører troværdigheden af min analyses resultater. De pårørende der deltog i min undersøgelse blev 

alle tilbudt at gennemlæse det transskriberede materiale, som var blevet til ud fra deres egne 

mundtlige udsagn. På den måde kunne jeg få bekræftet, at den data jeg skulle analysere også stemte 

overens med det som den pårørende reelt havde oplevet (Wallengren & Henricson 2014). At kun en 

af informanterne takkede ja til dette tilbud, og efterfølgende ikke medgav nogen respons på det 

tilsendte materiale, kan anses som en begrænsning. Dette skal ses i lyset af, at jeg herved ikke har 

fået mine deltageres ’bekræftelse’ af interviewsamtalers indhold, som er det materiale min analyse 

baserer sig på. 

 

Til sidst er det vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med fænomenologisk forskning, så 

påpeges det hos Max van Manen, at undersøgelsens fund og dermed beskrivelsen af et fænomens 

essens, i sidste ende altid er tvetydig og aldrig er den fuldendt (van Manen 2016a). En påstand, som 

selvfølgelig også gør sig gældende i forhold til min analyses resultater.  

 

De pårørendes oplevelser 

Pårørende, der flytter deres demenssyge ægtefælle/samlever på plejehjem, oplever, at det kan være 

tilknyttet positive følelser af lettelse og velbehag, hvilket fremgår af min interviewundersøgelses 

udsagn. Her beskrives det, at plejehjemsflytningen er med til at få brudt med en uholdbar hverdag, 
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de pårørende ikke længere kunne magte eller holde til. De pårørende kan derfor opleve, at 

plejehjemsanbringelsen er lindrende på deres uudholdelige livssituation, som ofte var præget af angst, 

uro, søvnbesvær, energiforladthed, fornemmelsen af at være fanget og fysiske hårde plejeopgaver. I 

og med, at plejehjemmet er et sted, hvor den demenssyge er under regelmæssigt opsyn, samt får 

varetaget sine plejemæssige behov, så aflaster det den pårørende i hverdagen både psykisk og fysisk. 

I baggrundsafsnittet blev det præsenteret, at lignende positive tendenser i forhold til 

plejehjemsflytningen, fremkom i den internationale forskning på området. En af disse undersøgelser 

var et australsk litteraturstudie fra 2013, hvor fokus var på pårørendes tilvænning til, at deres 

demenssyge familiemedlem kom på plejehjem. Her fandt man, at jo mere invaliderende 

demenssygdommens effekt havde været på den syge før flytningen, des større var oplevelsen af 

lettelse hos den pårørende. I samme undersøgelse blev det også indikeret, at pårørendes oplevelser 

omkring skiftet væk fra at være den primære omsorgsperson, medgav dem følelser af tilfredsstillelse 

og genfundet styrke (Sury, Burns & Brodaty 2013). En anden undersøgelse, som også fremviste 

positive pårørendeoplevelser af plejehjemsflytningen, var et follow-up studie fra USA, med data fra 

2726 plejegivende pårørende til mennesker med demens. Her undersøgte man plejehjemsflytningens 

betydning for bedring, stagnering eller forværring af depression og belastning hos pårørende. 

Forskerne benyttede sig af anerkendte belastnings- og depressionsscreeningsskalaer, og 

sammenlignende data fra flytningens begyndelse med data henholdsvis seks og 12 måneder efter 

plejehjemsanbringelsen. Herved kunne forskerne følge graden af belastning og depression hos de 

pårørende, samt se udviklingen henover et år. Undersøgelsens resultater viste, at plejehjemsflytningen 

i sig selv kunne give lindring og reduktion af negative oplevelser hos de pårørende. Flytningen på 

plejehjem havde tilsyneladende en gavnlig effekt på de pårørendes oplevelse af belastningsgraden og 

de depressive symptomer (Gaugler m.fl. 2010). 

 

Ovenstående undersøgelser, sammenholdt med min egen analyses resultater, understøtter, at der er 

en særdeles gavnlig effekt at hente for de pårørende, ved at anbringe deres demenssyge 

ægtefælle/samlever på plejehjem. I den sammenhæng skal det dog påpeges, at der i begge de omtalte 

undersøgelser også bliver fremlagt et mere negativt billede af de pårørendes oplevelser. Til trods for 

flytningens positive effekt, så sås det hos de pårørende, som var ægtefæller/samlevere til demenssyge, 

at de have vanskeligere ved at opleve de positive tendenser end andre pårørende, f.eks. børn eller 

andre nære familiemedlemmer. I begge undersøgelser fandt forskerne frem til, at 

ægtefæller/samlevere havde større tilbøjelighed til at opleve negative emotionelle bivirkninger såsom 
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skyld, angst og følelsen af tab, når det menneske de til dagligt havde levet sammen med blev flyttet 

på plejehjem. Forskernes konklusion lød derfor, at særligt ægtefæller/samlevere fortsat kunne opleve 

høj grad af belastning og depressive symptomer i forbindelse med plejehjemsflytningen, samt at dette 

kunne gøre sig gældende i lang tid efter flytningen havde fundet sted (Gaugler m.fl. 2010; Sury, Burns 

& Brodaty 2013). I forhold til min undersøgelse er disse forskningsresultater af særlig interesse, da 

alle mine deltagere netop var ægtefæller, hvorfor det er væsentligt at se på om deres oplevelser 

udtrykker et tilsvarende belastnings- og depressionsmønster. I mine pårørendes beskrivelser fremgår 

det, at de i forbindelse med plejehjemsanbringelsen konfronteres med nye former for belastning, 

rammes af dårlig samvittighed og følelser af at svigte deres partner, samtidig med, at de kan havde 

svært ved at tage afsked med partneren. Ydermere vægtes følelser af savn, utilstrækkelighed, 

usikkerhed, angst og uro i deres beskrivelser, som desuden også berører tendens til søvnbesvær, 

energiforladthed og livslede. Alt sammen beskrivelser, der må siges at underbygge fundene fra de 

australske og amerikanske studier, og indikerer, at demenssyges ægtefæller/samlevere, er i øget risiko 

for at opleve depressive symptomer og belastning i forbindelse med plejehjemsflytnings-fænomenet.     

 

I forlængelse heraf er det tydeligt, at ægtefællers/samleveres oplevelser af plejehjemflytnings-

fænomenet kan være præget af negative erfaringer, som rammer den pårørende både fysisk og 

psykisk. At dette gør sig gældende fremgår ikke kun i den oversøiske forskning på området, men er 

også beskrevet i flere europæiske sundhedsvidenskabelige artikler. I Storbritannien lavede man et 

longitudielt narrativt studie, hvor man fulgte ti ægtefæller/samlevere til demensramte 

plejehjemsbeboere, som alle blev interviewet tre gange hver henover seks måneder. I denne periode 

blev deltagerne også bedt om at føre dagbog. Ud fra disse narrative fortællinger blev det af forskerne 

identificeret, at de pårørendes følelser af skyld, associeret med plejehjemsflytningen af deres 

demenssyge ægtefælle/samlever, fortsætter længe efter flytningen har fundet sted og kan have stor 

indvirkning på hele deres opfattelse af deres nye liv (Hennings, Froggatt & Payne 2013). I Holland 

benyttede man sig af semi-strukturerede interview med 14 ægtefæller/samlevere til mennesker med 

demens, hvorpå man så på deres evaluering af plejehjemsflytningsoplevelsen. Her opdagede man, at 

rettidig placering af den demenssyge på plejehjem, havde stor indflydelse på de pårørendes psykiske 

velbefindende. De pårørende der ventede med plejehjemsanbringelsen til sent ind i sygdomsforløbet, 

hvor den hjemmelige situation var kommet ud af kontrol, havde større tendens til at opleve negative 

psykiske symptomer (Kraijo, De Leeuw & Schrijvers 2015). Begge undersøgelser understøtter de 

sindsstemninger som mine pårørende gav udtryk for, der beskrev udprægede følelser af skyld både 
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før, under og efter plejehjemsflytningen, samt at de ventede til der ikke var nogen anden udvej, hvilket 

påførte dem oplevelser af stress, søvnbesvær, angst og uro. 

 

I Danmark er der mig bekendt ikke publiceret lignende forskning, som vedrører pårørendes oplevelser 

af plejehjemsflytnings-fænomenet, hvorfor det er vanskeligt for mig at sammenligne mine resultater 

i en dansk kontekst. Max van Manen påpeger dog, at der findes mange andre former for brugbar 

fænomenologisk empiri, og nævner bl.a. bøger med personlige beretninger (van Manen 2016a; van 

Manen 2016b). I den sammenhæng har jeg udvalgt Thomas Bredsdorffs nye bogudgivelse Tøsne og 

forsytia fra 2017, hvori han detaljeret beskriver sine oplevelser som ægtefælle til en kvinde med 

demens (Bredsdorff 2017). Bogens tre sidste kapitler: Beslutningen, Flytningen og Gæsten omhandler 

Bredsdorffs egne oplevelser omkring at flytte sin hustru Lene på plejehjem, og her fremgår det 

tydeligt af kapitlernes titler, at også Bredsdorffs oplevelser kan opdeles i lyssignalsmetaforen, selvom 

det ikke er en metafor han selv benytter (Bredsdorff 2017). Således er det røde lyssignal 

’Beslutningen om plejehjem’ lig Beslutningen, det gule lyssignal ’Selve plejehjemsflytningen’ lig 

Flytningen og det grønne lyssignal ’Livet efter plejehjemsflytning’ lig Gæsten. Om 

plejehjemsbeslutningen skriver Bredsdorff, at han må give fortabt overfor varetagelsen af Lenes 

behov, at han føler han svigter sin hustru og at han rammes af sorg over ikke at kunne følges ad i 

livets sidste strækning, som han nu uønsket selv må betræde (Bredsdorff 2017). Oplevelser, som 

næsten ordret fremgår i temaerne Der er inden anden udvej, Forlader livet der var og bevæger sig ud 

på ukendt farvand og Følelsen af at svigte sin partner, og derfor meget lig det røde lyssignal. I kapitlet 

Flytningen skildres det hos Bredsdorff, hvordan indretningen af hustruens nye hjem rangeres højt, 

det faste personales betydning for trygheden i de nye omgivelser, samt fremkomsten af nye krævende 

opgaver (Bredsdorff 2017). Beskrivelser, som især går igen i temaerne Indretningen, modtagelsen og 

fast personale er særligt betydningsfuld og Nye former for belasting. I Bredsdorffs afsluttende kapitel 

fortæller han om det vanskelige ved at komme ordentligt videre med sit nye liv, da det hele tiden er 

en balancegang mellem følelser af lettelse og melankoli, samt det at være ensom (Bredsdorff 2017). 

Igen ses der paralleller til mine resultater, hvilket fremgår af temaerne Den vanskelige afskedsproces 

og Der tages hul på det nye liv. Således er der overensstemmelse mellem Bredsdorffs oplevelser af 

plejehjemsanbringelsen og mine deltageres, både i forhold til de overordnede tematiske beskrivelser 

og inddelingen af tidperioderne. 
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Hvis man sammenfatter Bredsdorffs oplevelser, med eksisterende forskning på området og mine 

resultater, så tegner der dig et billede af, at demenssyges ægtefæller/samlevere ikke får varetaget 

deres behov, når deres nærmeste flyttes til plejehjem. Det, at pårørende kan være i øget risiko for at 

blive ramt af depressive symptomer og opleve fysisk ubehag, vidner om, (ud fra et sygeplejefagligt 

perspektiv) at sygeplejen til disse mennesker er mangelfuld. Så hvordan kan sygeplejen til disse 

pårørende forbedres? I den eksisterende forskning på området understreges det, at de pårørendes 

oplevelser er særdeles brugbare, når sygeplejen til disse mennesker skal forbedres (Gaugler m.fl. 

2010; Sury, Burns & Brodaty 2013; Hennings, Froggatt & Payne 2013; Kraijo, De Leeuw & 

Schrijvers 2015). I så fald kan min analyses resultater medtages som væsentlige pårørende oplevelser, 

der kan være med til at forbedre sygeplejen til demenssyges ægtefæller/samlevere. Kathleen Galvin 

og Lee Todres har udviklet en sygeplejeteori, der tager afsæt i en fænomenologiske tilgang til 

mennesket, hvor sygeplejen sker ved at have fokus på det enkelte menneskes oplevelser (Galvin & 

Todres 2014). I den optik kunne deres teori, sammenholdt med mine pårørendes oplevelser, være 

med til at forbedre sygeplejen, så den bliver mere menneske sensitiv og i højere grad varetager disse 

pårørendes egentlige behov. 

 

Sygeplejen til de pårørende 

Ifølge Galvin og Todres skal sygeplejen ske ud fra et menneskes oplevelse af velvære og lidelse, 

hvilket de anser til at være to helt essentielle parametre i en velkvalificeret sygepleje. Hertil uddyber 

de, at for at kunne give retning på en sygepleje, som skal varetage et menneskes behov, så kræver det 

indblik i og forståelse for dette menneskes oplevelse af velvære. Derudover kræver det også, at man 

har indblik i og forståelse for dette menneskes oplevelse af lidelse, da det giver kapaciteten til at yde 

sygeplejen (Galvin & Todres 2014). Med andre ord er det igennem mine pårørendes oplevelser af 

velvære og lidelse, at sygeplejen til disse mennesker kan forbedres. I den sammenhæng påpeger 

Galvin og Todres, at det ikke er nok at anskue velvære og lidelse som værende fraværet af sygdom 

eller nærværet af godt helbred. Det er langt mere komplekst og skal tilgås ud fra et menneskes 

eksistentialistiske dimensioner (Galvin & Todres 2014).  

 

Det gøres ved at man 1. etablerer en forståelse for menneskers meningsfulde fornemmelse af 

omgivelserne omkring dem (spatiality) 2. etablerer en forståelse af deres meningsfulde oplevelse af 

tid (temporality), 3. etablerer en forståelse af deres meningsfulde måde at være på i en verden med 
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andre (intersubjectivity), 4. får forståelse af deres meningsfulde opfattelse af sig selv (identity) og  

deres humørs påvirkning af deres levede oplevelser (mood) og herunder deres meningsfulde 

opfattelse af deres levede krop (embodiment) (Galvin & Todres 2014). Ved at tage udgangspunkt i 

min analyses resultater, og sammenholde dem med Galvin og Todres’ udlægning af de 

eksistentialistiske dimensioner og forståelse af sygepleje, velvære og lidelse, kan jeg få indsigt i, 

hvordan sygeplejen til ægtefæller/samlevere til mennesker med demens skal ske, når de flytter deres 

partner på plejehjem. 

 

Pårørendes eksistentialistiske oplevelse af velvære 

I analyseresultaterne fremgår det, at pårørende oplever nye typer af belastning, når de flytter deres 

demenssyge ægtefælle/samlever på plejehjem. De tænker hele tiden på og bekymrer sig om den syges 

velbefindende, hvis liv de må tilrettelægge deres egen tilværelse efter. Det medvirker til, at de 

pårørende bruger alt deres tid på besøg, på varetagelsen af den demenssyges behov i form praktiske 

gøremål samtidig med, at de er plaget af dårlig samvittighed og skyldfølelse. Ydermere påvirker det 

også de pårørendes sociale liv som de trækker sig fra. Dette skyldes en knaphed af både tid og fysisk 

overskud, men også det mentale i, at de ikke synes deres omgangskreds såsom familie og bekendte, 

har den rette forståelse for deres behov. Konsekvensen af dette er, at de ikke nødvendigvis bryder sig 

om at omgås andre mennesker. Forhold som disse gør, at de pårørende ikke oplever at leve et fredfyldt 

liv med familiært sammenhold og kontinuitet, hvor de indsatsløst kan være sammen med deres 

partner og andre. Faktorer, som spiller en betydningsfuld rolle i Galvin og Todres’ eksistentialer om 

identitet og intersubjektivitet (Galvin & Todres 2014). Derigennem medvirker det til, at de pårørendes 

oplevelser af velvære ikke stimuleres indenfor disse eksistentialistiske dimensioner. 

 

Omkring beslutningen om plejehjemanbringelsen beskrev de pårørende, at de oplevede at måtte 

forlade det gamle fælles liv. Et liv som de havde bygget op sammen med deres mangeårige 

livsledsager. I den forstand forlader de deres trygge base, hvorfra de i sikkerhed har kunne se verden 

gå sin gang og kunne takle livets udfordringer. De pårørende oplever ikke længere trygheden ved 

omfavnelsen af de hjemmelige rammer, men i stedet kan de anse det tidligere fælles hjem som 

værende forkert, fremmed og tomt. Hos nogle af mine pårørende betød det, at de har forladt hjemmet 

og måtte finde et helt nyt sted at bo. Oplevelsen af ikke at have en sikker hjemmelig base, hvorfra de 

pårørende kan takle livets udfordringer med demenssygdommen, er med til at fjerne deres oplevelse 

af velvære i den dimension, der vedrører den meningsfulde fornemmelse af omgivelserne omkring 
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dem (Galvin & Todres 2014). I forhold til selve flytningen på plejehjem udtrykte de pårørende et 

stort behov, for at skabe hjemmelige og trygge rammer ude på plejehjemmet. De pårørende brugte 

meget tid og energi på at indrette den demenssyges nye hjem, så det mindede om det tidligere fælles 

hjem. Brugen af tidligere fælles møbler, malerier og fotografier understøttede dette formål. I disse 

tilfælde udtrykte de pårørende stor tilfredshed med resultatet af det nye ’gamle’ hjem, og derved 

oplevede de pårørende også velvære i forhold til deres omgivelser (Galvin & Todres 2014). 

 

Livet efter plejehjemsflytningen er ofte, ifølge mine resultater, præget af uvished og utilregnelighed 

på grund af demenssygdommenes omskiftelige og progredierende væsen. Nogle gange oplever de 

pårørende, at det går godt med deres demenssyge ægtefælle/samlever, hvilket giver dem overskud til 

at se lyst på fremtiden. Et eks. herpå er en pårørendes beskrivelse af, hvordan hans ægtefælle havde 

fået det bedre efter at være kommet på plejehjem. Hun begyndte at gøre ting som hun ikke havde 

kunne udføre i årevis. Hendes opblomstring fik ham til at tænke på, at hun i fremtiden kunne komme 

hjem at bo hos ham igen. Oftest er det dog et degenererende billede som de pårørende konfronteres 

med og de oplever på tætteste hold, hvordan den syges tilstand kan forværres dag for dag. Uvisheden 

omkring fremtiden er med til, at de pårørende anskuer den som værende noget utrygt, de ikke selv 

har indflydelse på. Når mennesker ikke oplever at have en invitation mod en velkommen fremtid, 

som for dem er efterstræbt og ønskværdig, så oplever de ikke velvære i den tidsmæssige dimension 

(Galvin & Todres 2014). I de pårørendes oplevelser fremgår det også, at selve plejehjemsflytningen 

ikke opstod af lyst eller bekvemmelighed, men derimod var mere eller mindre tvungen og uundgåelig. 

De pårørende kan derfor opleve at befinde sig i en uønsket og uretfærdig situation, hvilket også har 

negativ indvirkning på oplevelsen af velvære i dimensionen om tid (Galvin & Todres 2014). 

 

Ud fra flere af de pårørendes beskrivelser, havde den demenssyges sindsstemning og ageren stor 

indflydelse deres eget humør. Dette gjorde sig især gældende, når de pårørende var på besøg ude på 

plejehjemmene. Hvis den demenssyge ægtefælle/samlever var ked af det, urolig, ønskede at forlade 

stedet eller inderligt higede efter ikke at blive efterladt, så havde det afgørende effekt på, hvordan 

resten af den pårørendes dag forløb. Ofte var de pårørendes humør, efter sådanne besøg, præget af 

ked af det-hed, isolerende adfærd, utilstrækkelighed, angst, søvnløshed, skyldfølelse og dårlig 

samvittighed. Sammenholdes disse pårørendeoplevelser med Galvin og Todres’ eksistentialer, så 

betyder det, at de pårørende ikke oplever den form for velvære, der opstår i forhold til humørets 

påvirkning af vores levede oplevelser (Galvin & Todres 2014). At de pårørende oplever disse 
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negative psykiske symptomer, når de kommer hjem fra besøg, har også indflydelse på deres kropslige 

fornemmelse og medvirker til oplevelser af at være energiforladte og vitalitetsløse. Således oplever 

de pårørende heller ikke velvære i forhold til opfattelsen af deres levede krop, hvor netop følelsen af 

energi og vitalitet spiller en afgørende rolle (Galvin & Todres 2014).  

 

Pårørendes eksistentialistiske oplevelse af lidelse 

I flere af de tematiske beskrivelser fremgår det, at pårørende kan opleve at være fanget. De kan have 

svært ved at leve deres eget liv, hvor de frit kan leve uafhængigt af den demenssyge. I stedet oplever 

de at skulle tilrettelægge deres tilværelse ud fra den syges med daglige besøg, indkøb og planlægning 

af praktiske gøremål. Således oplever de, at deres liv tømmes for egne valg og muligheder. Dertil 

udtrykkes det også, hos de pårørende, at det er særdeles vanskeligt for dem at løsrive sig fra denne 

tilværelse, også selv om den kan være præget af fysisk og psykisk ubehag. Ifølge Galvin og Todres 

betyder det, at der opstår lidelse hos de pårørende i forhold til deres omgivelser, hvilket sker hos 

mennesker der ikke oplever at have en livshorisont, som rummer muligheder og valg (Galvin & 

Todres 2014). At de pårørende lever et liv, der er styret af den demenssyges og ikke kan fravriste sig 

denne livsstil, medvirker til, at de ikke får lov at udfolde deres eget unikke potentiale. I stedet kan de 

pårørende opleve kun at være ’en pårørende’ til en demenssyg. I så fald anser de ikke sig selv som et 

unikt individ, og rammes herved af eksistentialistisk lidelse i forhold menneskets oplevelse af 

identitet (Galvin & Todres 2014). 

 

Når pårørende har prøvet at leve med en demenssyg ægtefælle/samlever og flyttet denne person på 

plejehjem, så oplever de, at de mister noget af dem selv og deres partner. Det fælles tilhørsforhold, 

de sammen har været med til at skabe, bliver brudt og den gensidige komplimentering af hinanden 

ophører. Derudover kan plejehjemsanbringelsen medvirke til, at de pårørende oplever at være sat 

uden for og fremmedgjort i forhold til den demenssyges liv på plejehjemmet. Oplevelser, som især 

gør sig gældende, når der sker uønskede episoder på plejehjemmet som de pårørende ikke selv har 

haft kontrollen over. Her indikerer de pårørendes beskrivelser, at de oplever lidelse i den 

intersubjektive dimension (Galvin & Todres 2014). Det, at de pårørende lever en tilværelse, hvor de 

er plaget af sorg, angst, søvnbesvær og fysisk belastning, medvirker til, at de kan have svært ved at 

mærke følelsen af komfort og funktionel kapacitet inde i dem selv. I så fald er de også er i risiko for 

at opleve lidelse i eksistentialet om den kropslige fornemmelse (Galvin & Todres 2014).  
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De pårørendes oplevelser kan være præget af et negativt humør. Følelser af vrede, håbløshed og 

aversion overfor dem selv, giver dem fornemmelsen af ikke at kunne fortsætte deres liv, ikke at have 

nogen energi og ikke at kunne flygte fra sine omgivelser. Oplevelser, der konkret kommer til udtryk 

i deres beskrivelser af den vanskelige afskedsproces, at være styret af den andens liv, samt i følelserne 

af dårlig samvittighed og at svigte sin partner. I forhold til dimensionen om humørets påvirkning af 

deres levede oplevelser betyder det, at de pårørendes negative humør påfører dem lidelse (Galvin & 

Todres 2014). De pårørendes fornemmelse af at være fanget og ikke kunne komme videre med sit 

liv, er også influeret af, at deres liv er præget af uvished om fremtiden. De pårørende beskriver, 

hvordan de har ambivalente følelser omkring deres nutid, men også deres fremtid. To beskrivelser 

der antyder, at de pårørende oplever lidelse i forhold til oplevelsen af tid. Dette skal ses i lyset af 

Galvin og Todres’ fremstilling af, at mennesker der ikke har føling for deres fremtid, ikke bryder sig 

om det fremtiden tilbyder, har en undvigende tilstedeværelse eller oplever at befinde sig i et 

ingenmandsland, de rammes af lidelse (Galvin & Todres 2014). 

 

På baggrund af ovenstående er det tydeligt, at de pårørende både er i risiko for ikke at opleve velvære, 

men også at opleve lidelse, når man tager udgangspunkt i Galvin og Todres’ eksistentialistiske 

dimensioner. De pårørendes manglende oplevelse af velvære fremgik i flere af de tematiske 

beskrivelser, hvorfor disse temaer er med til at synliggøre, hvor sygeplejen til disse mennesker kan 

forbedres. I den forstand kan mine undersøgelsesfund være brugbare til at give retning på en 

sygepleje, som varetager ægtefællers/samleveres reelle behov, når de anbringer deres demenssyge 

partner på plejehjem. Ifølge Galvin og Todres skal indblikket i og forståelsen af menneskers oplevelse 

af lidelse, ikke bruges til at planlægge specifikke forbedrende tiltag i sygeplejen, men i stedet til at 

udvide et menneskes empati overfor andre mennesker. En vigtig kapacitet, som er kilden og essensen 

af at yde omsorg og det der gør sygeplejen til noget ikke bare teoretisk, abstrakt og kun teknisk 

(Galvin & Todres 2014). I den henseende kan mine fænomenologiske temaer, der beskrev flere 

former for lidelse hos de pårørende, være med til at øge kapaciteten til at yde sygepleje til 

demenssyges ægtefæller/samlevere. I så fald kan lyssignalsfiguren være et brugbart 

redskab/indikator, til at give retning på sygeplejen og kapacitet til at yde sygeplejen til pårørende, 

som flytter deres demenssyge ægtefælle/samlever på plejehjem.    
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De pårørendes forpligtigelse 

I opgaven er de pårørendes liv beskrevet til at være præget af depression, fysisk ubehag og oplevelsen 

af flere former for lidelse, når de står overfor plejehjemsflytnings-fænomenet. Således fremstår det, 

at livet som ægtefælle/samlever i forhold til plejehjemsanbringelsen, kan være hårdt og ugunstigt for 

den pårørende selv. I tillæg hertil fremgår det også, hos de pårørende, at de ikke kan undgå at hengive 

sig til dette uhensigtsmæssige liv og har særdeles vanskeligt ved at fravriste sig det. Beskrivelser, 

som understreges af forskning på området, hvori det udlægges, at til trods for risiko for medtaget 

fysisk og psykisk helbred, så ønsker ægtefæller/samlevere til demenssyge at forblive en tæt del af den 

syges liv (Hennings, Froggatt & Payne 2013). Men hvad er det der gør, at de pårørende har dette 

behov? Et behov, som i den grad virker til fysisk og psykisk at gå ud over dem selv. Den russisk fødte 

humanistiske filosof Emmanuel Lévinas har gennem sin tænkning adresseret menneskers etiske 

ansvarlighed overfor hinanden (Lévinas 1989; Lévinas 1996; Lévinas 2016). Lévinas’ tænkning er 

relevant idet den nuancerer og belyser den stærke tilknytning, de pårørende har overfor deres 

demenssyge ægtefælle/samlever. I nedenstående vil jeg derfor kort gennemgå Lévinas’ tanker om 

etisk ansvarlighed individer imellem, og herefter sammenholde hans teori og begrebsapparat med 

mine pårørendes beskrivelser.   

 

De pårørendes etiske ansvar 

Hos Lévinas eksisterer der to former for erkendelse. Den ene er erkendelsen af, at den Anden (det 

andet menneske som jeg står overfor) er en fremmedhed. Den Anden er ikke blot et individ af samme 

biologiske art som jeg selv, og kan derfor ikke reduceres til mig selv, mine tanker eller mine 

besiddelser. Dernæst er der erkendelsen af et menneskes tænkning som en fri udfoldelse, hvor et 

menneske kan få alt, hvad det møder, til at passe ind i egne kategorier. Disse to former for erkendelse 

sættes i spil, når et menneske møder et andet menneske ansigt til ansigt. Her kan den Anden, som er 

fremmed for mig, ikke tilpasses mine kategorier, og derfor problematisere hans/hendes 

tilstedeværelse min verden (Kemp 1992). Den Andens indgriben, modstand, i min verden agerer dog 

ikke negativt, men har derimod en positiv struktur, som medfører etik (Lévinas 1996). Ifølge Lévinas 

sker der i mødet med den Anden en anerkendelse af ansigtet af den Anden og dette udgør en 

begyndelse, som er helt unik i forhold til etik. En anerkendelse, som ikke blot er anerkendelsen af en 

ting, et objekt eller nogle identifikationskvaliteter hos den Anden, men et radikalt møde, hvori ens 
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subjekt bliver individualiseret og man kaldes mod ansvarlighed overfor den Anden (Sohn 2014). 

Mødet mellem mennesker, når de mødes ansigt til ansigt, er derfor asymmetrisk, da ansigtet har en 

transcenderende dimension, som betyder, at det svageligste menneske i mødet forpligter det andet 

menneske og dette andet menneske har ansvar for det svageligere menneske (Kemp 1992; Lévinas 

1996). 

 

I ovenstående påpeger Lévinas, at etisk ansvarlighed overfor et andet menneske sker, når der er 

asymmetri i mødet mellem to individer. I forhold til et menneske med demens og dennes pårørende, 

så er det tydeligt at se, hvordan det ulige forhold kommer til udtryk i mødet mellem disse to personer. 

Dette skal ses i lyset af demenssygdommenes invaliderende og progredierende natur, som på alle 

parametre gør den demenssyge til et mere og mere skrøbeligt individ i forhold til den pårørende. I 

den henseende bliver personen med demens det svageligste menneske i mødet med deres pårørende, 

og derved forpligter det den pårørende, der bliver etisk ansvarlig overfor den demenssyge person. I 

forhold til min undersøgelse betyder det, at ægtefæller/samlevere forpligtes til at være etisk ansvarlig 

overfor deres demenssyge partner i mødet med hinanden ansigt til ansigt. At dette gør sig gældende 

fremgår tydeligt i min analyses resultater, hvilket de pårørendes beskrivelser af behovet for daglige 

besøg, varetagelsen af nye belastende opgaver og at leve sit liv på den syges præmisser, vidner om. 

At det etiske ansvar opstår i de pårørendes møde ansigt til ansigt med deres svageligere demenssyge 

livsledsager, understøttest yderligere af, at de af undersøgelsens pårørende, som ikke oplevede at have 

en stærk forpligtigelse overfor den demenssyges liv, var dem der ikke besøgte plejehjemmet så ofte 

og dem hvor den demenssyge fortsat var nogenlunde velfungerende. I disse tilfælde skete mødet 

ansigt til ansigt sjældent, eller også rummede mødet ikke nogen væsentlig asymmetri mellem den 

syge og dennes pårørende. Således sås den stærkeste form for forpligtigelse hos de pårørende, hvor 

ægtefællen foretog daglige besøg og hvor den demenssyge var svært medtaget. 

 

De pårørendes oplevelser af et stærkt tilhørsforhold til deres demenssyge partner, til trods for, at det 

påvirker deres fysiske og psykiske helbred, synes derved at kunne forklares ud fra Lévinas’ etiske 

filosofi. I så fald beror de pårørendes adfærd og behov, for at forblive en vigtig del af den syges liv, 

på en humanisme, der baserer sig på medmenneskelighed, gavmildhed, godhed og anerkendelsen og 

respekten for andre mennesker, da det er hele udgangspunktet for Lévinas’ tænkning (Lévinas 2016). 

Den potentielle uhensigtsmæssige pårørendeadfærd skyldes derfor ikke kun, at de er 

ægtefæller/samlevere til et demensramt menneske og har et kærlighedsbånd til denne person, men 
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har også bund i en etisk forpligtigelse, der er dybt forankret i den menneskelige natur. I den henseende 

er det et alment menneskeligt behov/ansvar, som gør at ægtefæller/samlevere forpligter sig så 

betydeligt overfor deres partner med demens. En omstændighed som det er vigtigt at være 

opmærksom på i tilgangen og sygeplejen til disse mennesker. 

 

 

Konklusion 

Afhandlingen belyser, hvordan det som pårørende opleves, at flytte sin demensramte 

ægtefælle/samlever på plejehjem. Via semi-strukturerede interviews med ægtefæller/samlevere, der 

har plejehjemsanbragt deres partner med demens, præsenterer afhandlingen et omfattende 

fænomenologisk funderet empirisk arbejde, hvorfra jeg i kobling med relevant teori inden for området 

har besvaret min problemformulering.     

 

Afhandlingens analyse viser, at de pårørendes oplevelser af plejehjemsflytnings-fænomenet både er 

positive og negative, og kan inddeles i tre faser. I den første fase er beslutningen om plejehjem det 

centrale, hvortil pårørende oplever følelsen af at svigte sin partner, at forlade det liv der var og bevæge 

sig ud på ukendt farvand og at der ikke er nogen anden udvej. I den anden fase er fokus på selve 

flytningen på plejehjem. Her oplever pårørende, at indretningen, modtagelsen og fast personale er 

særligt betydningsfuld, dårlig samvittighed overfor deres partner og nye former for belastning præger 

denne fase. Den tredje og sidste fase vedrører livet efter plejehjemsflytningen. Her oplever pårørende, 

at det er forbundet med en vanskelig afskedsproces, at den syges tilværelse er styrende for den ikke-

syges tilværelse og at der tages hul på et helt nyt liv. 

  

I diskussion belyser afhandlingen, hvordan de negative oplevelser som den demenssyges 

ægtefælle/samlever erfarer omkring plejehjemsflytningen, er medvirkende til, at de er i øget risiko 

for udvikling af depressive symptomer og fysisk ubehag. I forlængelse heraf fremstår sygeplejen til 

de pårørende herhjemme mangelfuld, da der ikke (i særlig grad) tages højde for de pårørendes fysiske 

og psykiske velbefindende. Dette er en bekymrende tendens, da det også synligøres, at de pårørendes 

adfærd og forpligtigelse overfor deres syge partner, beror på en etisk ansvarlighed, der er dybt 

forankret i den menneskelige natur. I den henseende er der et presserende behov for at etablere en 

velkvalificeret sygepleje, med større indsigt i og forståelse af de demenssyges ægtefæller/samleveres 

oplevelser, når de flytter deres partner på plejehjem. 
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Perspektivering 

I den danske demensindsats sættes der stort fokus på nære pårørende til mennesker med demens, og 

den negative påvirkning sygdommene kan havde på deres fysiske og psykiske helbred. Bl.a. 

ekspliceres det i den Nationale Demenshandlingsplan 2025, at en af målsætningerne på 

demensområdet frem mod 2025, er, at pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i 

livet som pårørende (Sundhedsstyrelsen 2017). I forlængelse heraf er det påfaldende, at 

plejehjemsproblematikken ikke adresseres i handlingsplanen, som vel og mærke er udvalgt til at være 

retningsgivende for den nuværende og fremtidige danske demensindsats. 

 

Den manglende forskning inden for området, i en dansk kontekst, sammenholdt med, at det ikke 

fremgår i de danske sundhedspolitiske strategier på demensområdet (Sundhedsstyrelsen 2017) 

indikerer, at plejehjemsflytnings-fænomenet bliver overset herhjemme. Mine undersøgelsesfund 

viser, at demensindsatsen i Danmark, når demenssyges mennesker flyttes på plejehjem, kan være 

mangelfuld og ikke varetager de pårørendes reelle behov. I den sammenhæng bliver det nationale 

krav, om aktiv inddragelse og bedre støtte til demenssyges pårørende, ikke behandlet sufficient. Det 

er derfor nødvendigt, at have mere fokus på de pårørendes oplevelser af fænomenet, hvilket også er 

anbefalingerne i den internationale forskning (Sury, Burns & Brodaty 2013). I forlængelse heraf er 

der behov for, i Danmark, at lave mere forskning på området, hvor pårørende selv kan være med til 

at synligøre væsentlige aspekter, som er nødvendige i pårørendeindsatsen, hvis målsætningen på 

demensområdet frem mod 2025 skal indfries. 

 

Ifølge professor Hanne M. O. Ridder er omsorgen og plejen i demensarbejdet overvejende baseret på 

praktisk erfaring og almen sund fornuft. Ifølge Ridder er det derfor nødvendigt, hvis 

demensomsorgen og plejen skal udvikle sig fagligt og i et personcenteret perspektiv, at den bliver 

mere systematisk iværksat og undersøgt. Kort og godt, at sygeplejen skal gøres mere evident (Ridder 

2016) I den Nationale Demenshandlingsplan 2025 fremlægges et lignende behov, hvori det påpeges, 

at der skal udarbejdes forskningsstrategier, så vidensniveauet på demensområdet i Danmark højnes 

(Sundhedsstyrelsen 2017). Som et led i denne proces, kan mine undersøgelsesfund anses som 

værende med til at højne vidensniveauet i forhold til demenssyges pårørende, samt give retning på en 

mere evidensbaseret sygepleje i forhold til plejehjemsflytnings-fænomenet. 
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Alzheimerforeningen, Else Hansen, sygeplejerske og rådgiver, Demenslinien, Danmark, Telefonisk 

kontakt 16. Dec. 2016. 
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Bilag A: 

Interviewguide 

Introduktion: Interviewet omhandler dine oplevelser med at flytte din ægtefælle/samlever med demens på et plejehjem. 

Anonymitet: Dit navn vil blive anonymiseret.  

Lydoptagelse: Interviewet vil blive optaget som en lydfil og transskriberet. Ønsker du det, så fremsendes det transskriberet 

materiale til dig, så du har det til gennemlæsning.   

Tid: Interviewet vil tage maksimalt en time. 

 

 

Forskningsspørgsmål 

 

 

Interviewspørgsmål 

 

Pårørendes oplevelser, når der skal tages beslutning om 

plejehjemsflytning af deres demensramte 

ægtefælle/samlever. 

 

 

 

 

 

 Prøv at beskrive, hvordan du oplevede at skulle 

tage stilling til, at din ægtefælle/samlever skulle 

flytte på plejehjem (så detaljeret og systematisk 

som muligt).    

 

 Hvilke oplevelser gjorde særligt indtryk på dig i 

beslutningsperioden (gerne konkrete episoder)?  

 

Pårørendes oplevelser, når selve plejehjemsflytningen af 

deres demensramte ægtefælle/samlever finder sted. 

 

 

 

 

 Prøv at beskrive, hvordan du oplevede selve 

flytningen af din ægtefælle/samlever til 

plejehjemmet (detaljeret og systematisk som 

muligt).    

 

 Hvilke oplevelser gjorde særligt indtryk på dig 

under selve flytningen (gerne konkrete 

episoder)?  

 

Pårørendes oplevelser af livet efter, at deres 

demensramte ægtefælle/samlever er flyttet på plejehjem. 

 

 

 

 Prøv at beskrive, hvordan du oplevede livet 

efter, at din ægtefælle/samlever var flyttet på 

plejehjemmet (detaljeret og systematisk som 

muligt).    

 

 Kan du fortælle mig om en situation, som gjorde 

særlig indtryk på dig efter din 

ægtefælle/samlever var flyttet på plejehjem 

(gerne konkrete episoder)?        

o Dit liv på plejehjemmet sammen med 

din ægtefælle/samlever 

o Dit liv derhjemme? 
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Bilag B: 

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forskningsprojekt 

Forsøgets titel: Oplevelsen af at flytte sin demensramte ægtefælle/samlever på plejehjem.  

 

Jeg vil spørge, om du vil deltage i en interviewundersøgelse, jeg som sygeplejerske og Stud. Cur., 

skal udføre henover foråret. Undersøgelsen er en del af mit speciale, som jeg skal lave i forbindelse 

med afslutningen af mit Kandidat studie i sygepleje.  

 

Før du beslutter, om du vil deltage i interviewundersøgelsen, skal du fuldt ud forstå, hvad formålet er 

med interviewundersøgelsen. Jeg vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt 

igennem. 

 

Hvis du beslutter dig for at deltage i undersøgelsen, vil jeg bede dig om at underskrive en 

samtykkeerklæring. Du skal være bevidst omkring, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og 

at du når som helst og uden at give en grund kan trække dit samtykke tilbage og melde dig ud af 

undersøgelsen. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive 

samtykkeerklæringen samt at din deltagelse i undersøgelsen vil blive behandlet sådan, at dine 

informationer vil være anonyme. Det betyder, at dit navn og/eller informationer, der kan gøre dig 

genkendelig ikke vil fremgå i specialet. I tillæg hertil vil jeg gøre dig opmærksom på, at jeg vil være 

den eneste person, der har/får adgang til dine interviewdata, som kun vil blive drøftet med min 

specialevejleder.  

 

Formål, rammer og offentliggørelse af undersøgelsen: 

I flere internationale forskningsprojekter fremgår det, at det kan være en yderst kompleks og 

belastende proces, at skulle flytte ens ægtefælle/samlever med demens på plejehjem. Derfor er det 

vigtigt at sætte fokus på denne problemstilling i Danmark. Jeg ønsker med min interviewundersøgelse 

at skabe en bedre forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende og skulle flytte en 

ægtefælle/samlever med demens på plejehjem. Derfor er dine oplevelser af denne proces interessante 

for min undersøgelse.  
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Det interview du skal deltage i vil blive tilrettelagt, så det tilpasses bedst ind i din hverdag. Dog er 

der en ramme for hele mit speciale, så interviewet ikke kan udføres senere end i midten af marts 

måned. Selve interviewet vil foregå i dit eget hjem, have en varighed på maksimalt en time og vil 

have fokus på, hvordan du som pårørende har oplevet det at skulle flytte din demensramte 

ægtefælle/samlever på plejehjem. Har du ønsker om, at interviewet bliver afholdt et andet sted, er du 

velkommen til at tage kontakt til mig, så kan vi justere interviewrammerne efter dine behov. 

Det er kun mig der vil varetage bearbejdningen af dine interviewdata, som vil blive analyseret hen 

over foråret. Resultaterne vil blive offentliggjort i mit speciale, som er færdigt den 1. Juni 2017. Har 

du behov for at få indsigt i min analyse inden offentliggørelsen, så er du altid velkommen til at 

kontakte mig omkring dette. Omvendt vil jeg også gøre dig opmærksom på, at jeg selv kan få brug 

for at tage kontakt til dig efter interviewet, hvis der skulle opstå eventuelle tvivlsspørgsmål i 

forbindelse med mit analysearbejde. Ønsker du at frabede dig denne kontakt, må du gerne gøre mig 

opmærksom på dette.  

 

 

Jeg håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i 

undersøgelsen, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse.  

 

Hvis du vil vide mere om interviewundersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte mig på 

telefon 26225289 eller via mail boegmose@gmail.com. 

 

Med venlig hilsen  

Stud. Cur. Jesper Bøgmose Hansen 

 

___________________________ 

              Underskrift 

 

  

mailto:boegmose@gmail.com
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Bilag C: 

Samtykkeerklæring til deltagelse i et videnskabeligt forskningsprojekt 

 

Jeg erklærer herved, at jeg giver samtykke til at deltage i en interviewundersøgelse i forbindelse med 

Jesper Bøgmose Hansens speciale. Specialet omhandler oplevelsen af at flytte sin demensramte 

ægtefælle/samlever på plejehjem. I den henseende har jeg fået garanti for, at den fremtidige pleje og 

behandling vedrørende både min demensramte ægtefælle/samlever og jeg selv ikke vil blive påvirket, 

såfremt jeg måtte trække mig ud af projektet. 

 

 

Ydermere er jeg, via et brev med deltagerinformation, blevet informeret om og er indforstået med:  

- At det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og min beslutning herom til enhver tid kan 

trækkes tilbage og dette uden at skulle give nogen grund herfor.  

- At jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage.  

- At interviewet er anonymt, forstået på̊ den måde, at jeg ikke nævnes ved navn samt at 

oplysninger/informationer, som kunne gøre mig genkendelig ikke vil fremgå i specialet. 

- At mine interviewdata kun vil blive analyseret og fortolket af Jesper Bøgmose Hansen, som i 

forbindelse med sin analyse har mulighed for at kontakte mig vedrørende afklaring af mine 

interviewdata. 

- At mine interviewdata vil indgå og blive offentliggjort i Jesper Bøgmose Hansens speciale. 

  

Jeg har fået både skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen og ønsker at deltage.  

 

 

___________________________ 

           Dato & underskrift 
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Bilag D: 

Søgeprotokol 

 

Søgeord: 

Pårørende, relatives, caregiver  /  ægtefælle, spouses  /  plejehjem, care home, nursing home  /  demens, 

dementia  /  oplevelse, experience  /  flytning, anbringelse, moving, placement. 

 

Søgeordene blev kombineret med boolske operatore OR og AND  

 

Udvælgelseskriterier: 

  

Databaser:     

 

Litteraturtyper 

RCT  

Systematiske reviews 

Metaanalyse 

Retningslinjer/vejledninger 

Avisartikler 

Tidsskriftsartikler 

Deskriptive studier 

Referenceprogrammer 

Kontrollerede ikke 

randomiseret 

Ekspert udsagn og 

vurderinger 

Fagbøger 

Narrativer på film og i 

skønlitteratur 

 

Nøgleområde 

Pårørendes oplevelse af at 

flytte deres demenssyge 

ægtefælle/samlever på 

plejehjem. 

 

Inklusionskriterier 

- Litteratur med ægtefæller/samlevere som har 

flyttet deres demensramte ægtefælle/samlever 

på plejehjem. 

- Litteratur om pårørende, som har levet med 

mennesker med demens. 

- Litteratur om råd og vejledning til pårørende 

der skal flytte mennesker med demens på 

plejehjem.  

 

Eksklusionskriterier 

- Litteratur hvor de pårørende og det 

demenssyge menneske ikke boede/levede 

sammen. 

- Litteratur omhandlende andre typer af 

diagnoser, som kan relateres til 

plejehjemsanbringelse.  

 

Begrænsning 

Alt publiceret i perioden 2000-2017.   

 

Sprog 

 

Databaserne 

MEDLINE (PubMed) 

CINAHL 

PsycINFO 

 

Hjemmesider 

AU.Library.dk 

Scholar.google.dk 

Google.dk 

Nationalt Videncenter for 

Demens.dk 

Sundhedstyrelsen.dk 

Socialstyrelsen.dk 

Demensalliancen.dk 

Alzheimersforeningen.dk 
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Dansk, norsk, svensk og engelsk. 
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Bilag E: 

Eks. på analyseprocessen 

Det udvalgte tekststykke, vurderede jeg, beskrev oplevelsen af plejehjemsflytnings-fænomenet før, 

at selve flytningen havde fundet sted. Tekststykket blev derfor gennemgået ud fra Max van Manens 

tre trin i analyseprocessen. I eksemplet er den demenssyges navn anonymiseret med bogstavet B, 

hvilket er navnet på det interview som beskrivelsen er hentet fra: 

 

”Der gik et par år inden jeg vænnede mig til tanken om at det ender sgu nok med, at han skal på 

plejehjem. Og fordi B fysisk er enormt stærk og vi gik lange ture, op til 10-15 km om dagen, og det 

gjorde han også med ham der hjalp os om mandagen, så kunne jeg ikke se, at han hørte til på et 

plejehjem. Men problemet var så, at han til sidst ikke kunne være alene hjemme. Også oplevede jeg 

også, at han blev væk, da vi var i sommerhus sidste sommer eller sidste efterår var det. Der passede 

vi hund og boede oppe ved vandet. Så om aftenen siger jeg til B, at jeg går med hunden og kommer 

tilbage med det samme igen, da jeg så kommer tilbage, så kørte fjernsynet og alt lys var tændt, men 

der var ingen B. Jeg kørte rundt på alle de små bitte veje, og der var efterhånden ikke ret meget lys, 

så til sidst ringede jeg til politiet. Og de kom så kørende med han, der var kl. efterhånden hen af ti, 

hvor han blev væk ved jeg ved ikke om det var ved syv-ottetiden, men et par timer var han væk, så 

der tænkte jeg det her det tør jeg ikke mere.”      

        

           (Informant B)                 

 

Holistisk tilgang 

Det overordnede tema for denne tekst vurderede jeg til at være: Når den pårørende beslutter at flytte 

sin demenssyge ægtefælle på plejehjem, er det fordi den pårørende oplever, at der ikke er nogen anden 

udvej. 

 

Selektiv tilgang:  

Den første sætning i teksten synes at have en særlig signifikant betydning. Derfor spurgte jeg mig 

selv: ”Hvad skal den pårørende vænne sig til?” og svaret ville sandsynligt være: ”Det at flytte min 

ægtefælle på plejehjem, er imod mit ønske for hans og mit liv sammen”. Den udvalgte sætning siger 

dermed, at beslutningen om at skulle anbringe sin demenssyge ægtefælle på et plejehjem, er en 

ændring og en ny tilstand som den pårørende skal acceptere og blive fortrolig med.  

 

Tekstens sidste sætning fremstår også som en væsentlig meningsenhed. Spørgsmålet jeg stillede mig 

selv var: ”Hvad tør den pårørende ikke?” og her kunne svaret være: ”Når den demenssyge efterlades 

alene, så kan han ikke tage vare på sig selv og dermed komme i fare”. I sætningen fremgår det, at 
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beslutningen om at flytte den demenssyge ægtefælle på plejehjem, er en erkendelse hos de pårørende 

af, at den demenssyge har et større behov for tilsyn og beskyttelse end de selv kan efterkomme.  

  

Detaljeret tilgang 

Hver linje blev gennemgået enkeltvis, hvor jeg spurgte mig selv, hvad siger den her linje om 

oplevelsen af at skulle flytte ens demenssyge ægtefælle/samlever på plejehjem, før selve flytningen 

har fundet sted: 

 

”Der gik et par år inden jeg vænnede mig til tanken om at det ender sgu nok med, at han skal på 

plejehjem.” – At skulle flytte ens demenssyge ægtefælle på plejehjem, er en tanke som den pårørende 

skal vænne sig til. 

   

”Og fordi B fysisk er enormt stærk og vi gik lange ture, op til 10-15 km om dagen, og det gjorde han 

også med ham der hjalp os om mandagen, så kunne jeg ikke se, at han hørte til på et plejehjem.” – 

Dem der flytter på plejehjem er fysisk svage mennesker.  

 

”Men problemet var så, at han til sidst ikke kunne være alene hjemme.” – Beslutningen om plejehjem 

er forbundet med, at situationen i hjemmet er uholdbar.  

 

”Også oplevede jeg også, at han blev væk, da vi var i sommerhus sidste sommer eller sidste efterår 

var det.” – Beslutningen om plejehjem er forbundet med, at den pårørende ikke kan være hos den 

demenssyge hele tiden. 

 

”Der passede vi hund og boede oppe ved vandet.” – Beslutningen om plejehjem er forbundet med, 

at omgivelserne kan være til skade for den demenssyge, når han efterlades alene.  

 

”Så om aftenen siger jeg til B, at jeg går med hunden og kommer tilbage med det samme igen, da jeg 

så kommer tilbage, så kørte fjernsynet og alt lys var tændt, men der var ingen B.” – Beslutningen om 

plejehjem er forbundet med, at den demenssyge ikke kan håndtere at være alene hjemme. Selv ikke i 

ganske korte perioder.  
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”Jeg kørte rundt på alle de små bitte veje, og der var efterhånden ikke ret meget lys, så til sidst 

ringede jeg til politiet.” – Beslutningen om plejehjem er forbundet med, at den pårørende anerkender, 

at de har behov for hjælp fra andre. 

 

”Og de kom så kørende med han, der var kl. efterhånden hen af ti, hvor han blev væk ved jeg ved ikke 

om det var ved syv-ottetiden, men et par timer var han væk, så der tænkte jeg det her det tør jeg ikke 

mere.” – Beslutningen om plejehjem er forbundet med, at der ikke er nogen anden udvej.  


