Bilag 13:
Interviewguide til semistrukturerede interview

Briefing

Præsentation af

Hvem er vi?

Gruppen består af: Kristina, Britt og

interviewerne og projektets

Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab og

formål

Teknologi på 4. semester på Aalborg
Universitet, og vi er uddannede
ergoterapeuter og sygeplejerske.

Formålet med interviewet

Formålet med interviewet er at høre:
hvordan du oplever socialt samspil før
og efter du flyttede på plejehjem og
hvilke ønsker, behov og ideer du har
til socialt samspil her på
plejehjemmet?

Rammerne for interviewet

Tidsramme

Interviewet kommer til at tage cirka
30 minutter.

Gøre opmærksom på, at

Vi vil gøre dig opmærksom på, at

interviewet optages på

interviewet bliver optaget på
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diktafon

diktafon. Optagelsen anvendes som
støtte til vores hukommelse og vil
indgå i vores projektarbejde.

Anonymisering

Interviewet vil blive behandlet
fortroligt og gemmes i 1 år og derefter
bliver materialet destrueret. I
opgaven vil dine udsagn blive
anonymiseret, så det ikke kan ledes
tilbage til dig.

Rollefordeling

Min opgave er at stille spørgsmål og
min medstuderendes
(medinterviewerens) funktion er at
tage notater undervejs, styre
diktafonen og evt. stille
opfølgende/uddybende spørgsmål
undervejs i interviewet.

Redegørelse

Du må endelig spørge, hvis der er
noget du er i tvivl om eller ikke forstår
undervejs i interviewet. Vi vil gøre dig
opmærksom på, at du deltager
frivilligt i interviewet og at du altid
kan trække dit samtykke tilbage. Du
kan fravælge at besvare de enkelte
spørgsmål.
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Præsentation af

Informanten præsenterer

Vil du præsentere dig selv?

informanten

sig selv

(Navn, alder, tidligere erhverv, fritid)
Kan du fortælle om, hvorfor du
flyttede på plejehjem? (Diagnose,
nuværende og tidligere historie –
årsag til flytning på plejehjem, hvor
lang tid har du boet på plejehjem)

Viden og færdigheder i

Har du anvendt teknologi, som for

forhold til teknologi

eksempel computer, mobiltelefon,
spil, robotter m.m.?
-

Hvis ja, i hvilken sammenhæng?
(kom gerne med eksempler)

Forskningsspørgsmål

Interviewspørgsmål

Social interaktion inden indflytning på

Hvordan var din omgangskreds inden du kom på

plejehjem:

plejehjem? (Familie, venner, arbejdskollegaer,
bekendte).

Hvor ofte var du sammen med din familie,
venner, bekendte?
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Har du tidligere haft en stor eller en lille
omgangskreds?
-

Hvis ja, hvorfor og på hvilken måde? (for
eks. fysisk samvær, telefonisk kontakt)

-

Hvis nej, hvorfor?

Hvilke aktiviteter lavede du når du var sammen
med dine venner, familie, bekendte?
Kom gerne med eksempler.

Hvilke interesser/sociale aktiviteter har du
tidligere haft og dyrket?
Kom gerne med eksempler.

Var der nogle aktiviteter du foretrak frem for
andre, når du var sammen med familien,
venner, bekendte?
-

Hvis ja, hvilke?

Social interaktion efter indflytning på

Hvordan er din omgangskreds efter du er flyttet

plejehjem:

på plejehjem? (Større, mindre).

Har du fået nye bekendtskaber efter du er
flyttet på plejehjem?
-

Hvis ja, hvilke?

Har du mistet bekendtskaber efter du er flyttet
på plejehjem?
-

Hvis ja, hvorfor?
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Har det faktum, at du er flyttet på plejehjem
gjort en forskel i forhold til kontakten og
samværet med din familie, venner og bekendte?
-

Hvis ja, hvordan?

-

Hvis nej, hvorfor?

Hvor ofte ser du din familie/venner efter du er
flyttet på plejehjem?

Hvilke aktiviteter laver du med din familie,
venner og bekendte efter du er flyttet på
plejehjem?

Har du stadigvæk mulighed for at dyrke nogle af
de gamle interesser/aktiviteter efter du er
flyttet på plejehjem?
-

Hvis ja, hvilke?

-

Hvis nej, hvorfor?

Har du fået nye interesser/dyrker nye sociale
aktiviteter efter du er flyttet på plejehjem?
-

Hvis ja, hvilke?

-

Hvis nej, hvorfor?

Har du mulighed for at dyrke alle de interesser
og aktiviteter du har lyst til på plejehjemmet?
-

Hvis ja, hvilke?

-

Hvis nej, hvorfor?

Mangler du nogle aktiviteter på plejehjemmet?
Side 5 af 7

-

Hvis ja, hvilke?

Ønsker, behov og ideer i forhold til social

Hvis du kunne vælge frit på alle hylder og

interaktion:

drømme, uden at tænke på begrænsninger og
om det kan lade sig gøre i virkeligheden, hvilke
ønsker har du for socialt samspil på
plejehjemmet? Du må meget gerne bruge din
fantasi.
Kom gerne med eksempler.

Hvis du fuldstændig frit kunne vælge hvad din
dag skulle gå med – hvad skulle der så ske?

Hvad tror du der skal til, for at dine
ønsker/behov i forhold til socialt samspil kan
opfyldes?
Kom gerne med eksempler.

Afslutning

Har du andet, du gerne vil tilføje?

Debriefing

Afrunding

Så er vi ved at være færdige med interviewet.

Praktisk

Om nogle dage afholder vi en workshop, som er
beskrevet i deltagerinformationsbrevet (plan
udleveres).
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Hvis du har svaret ja til at få oplysninger om vores
resultater, vil vi sende et brev eller en mail med disse
informationer, efter vores projekt er afsluttet.

Opsummering

Tusind tak for din hjælp. Du er velkommen til at
kontakte os, hvis du på et senere tidspunkt har
spørgsmål.
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