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Resumé 
Specialet omhandler hvilken betydning teknologien og omsorgen kan have for intensiv 

sygepleje i dag. Den overordnede hensigt har været at undersøge, hvilken betydning 

teknologien og omsorgen kan have for en omsorgsfuld intensiv sygepleje, og hvorledes 

denne viden kan være med til at påvirke fremtidige tænke- og handlemåder og dermed 

få betydning i intensiv sygepleje til den enkelte patient.  

 

Ud fra åbne interview med intensive sygeplejersker, indgår teksterne fra disse 

interviews som datamateriale i en naiv læsning der har udgangspunkt i Ricoeurs 

metode, og derefter foretages en strukturanalyse, efterfulgt af en diskussion samt 

fortolkning af udvalgte områder af sygeplejepraksis med afsæt i strukturanalysen. 

Metoden er kvalitativ, og som videnskabsteoretisk ligger den indenfor en hermeneutisk-

fænomenologisk position, og som er inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur.  

 

Resultaterne viste, at teknologien indgår som et betydningsfuldt redskab i forhold til 

omsorgsfuld intensiv sygepleje i dag. Teknologien kan være med til at fremme en større 

forståelse af den enkelte patient, og kan være med til at give mere tid i intensiv 

sygepleje. Dog har det afgørende betydning, at teknologien vurderes i forhold til den 

enkelte patients situation. Derudover viste resultaterne, vigtigheden af at bevare 

omsorgen for den enkelte patient, således at tænke- og handlemåderne i intensiv 

sygepleje bliver i overensstemmelse med moralske handlinger for den enkelte patient.  
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English Summary 
This master thesis is concerning intensive nursing and which influence today’s 

technology and caring have on the intensive nursing. The superior purpose has been to 

study how technology and caring can be important for a careful intensive nursing, and 

how this knowledge can influence on the prospective ways of thinking and acting in 

intensive care nursing, and thereby have important influence on the intensive nursing to 

the patient.  

 

From open interviews with intensive care nurses, the texts from these interviews 

becomes the stuff for the naive reading, using Ricoeur`s method, and after that carry out 

a structural analysis, and to do a critical analysis in selected fields of nursing practice 

based on topics appearing in the structural analysis.  

The method used in this thesis is a qualitative study within a hermeneutical and 

phenomenological position, inspired by the French philosopher Paul Ricoeur. 

 

The results showed that technology is an important tool for a careful intensive nursing 

today. The technology can promote the understanding of the patient individual situation, 

and can bring more time to the intensive care nursing. Of critical importance is that the 

technology is evaluated in relation to the individual patients situation. The results 

showed furthermore the importance of preserved caring to the patient, so that thinking 

and action in nursing practice will continue to be in accordance to a moral action to the 

individual patient.                     
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1 Indledning 

Samfundets udvikling synes at være domineret af den effektivitet, som bl.a. teknologien 

medfører. Denne udvikling opleves også inden for intensiv sygepleje, hvor dagligdagen 

præges af stadig flere instrumentelle og teknologiske opgaver, for at kunne efterkomme 

behandlingen af patienten. Når den intensive sygepleje domineres af megen teknologi, 

kan det måske påvirke de humanistiske værdier som sygepleje også bygger på.  

Med afsæt i denne samfundsudvikling og specielt den teknologiske udvikling, og den 

problemstillings der kan følge heraf for intensiv sygepleje, omhandler specialet 

omsorgens og teknologiens betydning i en intensiv sygepleje i dag.  

For at få indblik i problemstillingen gennemgås der i problembeskrivelsen relevant 

nyere litteratur, der generelt behandler emnet sygepleje og udviklingen af denne. 

 

2 Problembeskrivelse 
I sundhedsministeriets ”Strategi for det behandlende sundhedsvæsen – Patienten først” 

er det den enkelte patient, som bør være det centrale i det danske sundhedsvæsen. Ifølge 

regeringen synes antallet af behandlede patienter og belønning af personalets indsats 

herfor at være vigtige faktorer, som kan være med til, at den enkelte patient prioriteres 

(Sundhedsministeriet december 2003). Lignende opfattelse ses inden for en intensiv 

sygeplejepraksis, idet fokuset mere er på hvilke muligheder, der er til stede for at hjælpe 

den enkelte patient med sin sygdom, end på hvilken betydning sygdommen kan have for 

den enkelte patient.  

En forklaring på en ændret opfattelse af patienten kunne være en større udvikling inden 

for en medicinsk rationalitet. Fokuset synes at være på teknologi og 

behandlingsresultater som det mest dominerende inden for det danske sundhedsvæsen i 

dag, når det drejer sig om at behandle sygdom. Målsætninger om effektivitet i 

sundhedsvæsnet kan være en forklaring på, hvorfor den del af sygeplejen, der 

omhandler det mellemmenneskelige, bliver nedtonet med den konsekvens, at den 

personlige omsorg i sygeplejen ikke længere fremkommer så tydeligt (Gjengedal 1997, 

s.151). En medicinsk rationalitet synes også at have indflydelse på intensiv sygepleje, 

idet udviklingen synes at medføre nogle konsekvenser i forhold til den mere personlige 

omsorg for patienten. 
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Kundskabsudvikling inden for en medicinsk rationalitet kan også få konsekvenser for 

den personlige omsorg, idet den medvirker til en øget specialisering inden for 

sundhedsvæsenet. I praksis ses det, at specialisternes tid og interesse i højere grad bliver 

rettet mod mindre individuelle symptomer hos patienten i stedet for den enkelte patient 

med symptomer. Et af resultaterne af denne udvikling synes at være, at patienterne 

oplever at være en ”stafetpind”, som vandrer mellem specialister og afdelinger. Som et 

forsøg på at ændre denne udvikling har Norges Social- og Helsedepartement i 1997 

udarbejdet nogle ”patienten først”–retningslinjer, der omhandler, hvordan 

sundhedsvæsnet bør varetage patienternes behov. Her fremgår det blandt andet, at man 

bør betragte patienten som et helt menneske og ikke primært udfra patientens sygdom 

og symptomer.  Patienten bør betragtes som et medmenneske samt behandles med takt 

og diskretion, sådan at den enkeltes værdighed og integritet bevares (Norges offentlige 

utredninger 1997). 

 Som en uddybelse af den norske udredning synes også den danske sygeplejepraksis at 

være påvirket af teknologiens og medicinens udvikling. Her synes udviklingen også at 

have været medvirkende til at ændre en generel forståelse af sygepleje som værende 

omsorgsfuld for den enkelte. I sundhedsvæsnet i dag regnes tiden til mere personlig 

omsorg ikke for noget. Alt hvad der fortages, skal gøres op som ydelser, der hedder en 

monitorering af vidensbaserede og målbare resultater. Med andre ord synes vores 

tekniske og videnskabelige udvikling at have gjort os så ”høje”, at vi ser bort fra 

situationer, hvor vi kun kan udrette meget lidt med teknikken (Kemp, 1999).  

Med afsæt i ovenstående artikel synes sygeplejerskens opmærksomhed ikke at være 

rettet mod nærvær og interesse for den enkelte patient, som synes at være af betydning 

for sygepleje som værende omsorgsfuld. Inden for sygeplejens praksis kan udviklingen 

være medvirkende til, at det håndværksmæssige og eksakte bliver mere dominerende. 

Modsat udviklingens påvirkning af sygeplejepraksis hævder sygeplejerskerne, at det at 

måtte modtage hjælp opleves forskelligt af forskellige patienter. Ved at sygeplejersken 

stiller sig åben overfor den enkelte patients oplevelse af sin situation, bliver det muligt 

at skabe kontakt og tillid til den enkelte patient. Herefter kan sygeplejersken, på 

baggrund af sine menneskekundskaber og sin situationsfornemmelse tilbyde sin hjælp, 

for at få behandlingen til at lykkes (Jensen og Johnsen 2000, s.20- 21).  
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Ligeledes ses det ifølge danske sygeplejersker, at mødet mellem sygeplejerske og 

patient også handler om mødet mellem to eksperter. Sygeplejersken er ekspert på sit 

fagområde, og patienten er ekspert på sit eget liv. For at sygeplejersken kan gøre en 

forskel, må udgangspunktet for mødet være den enkelte patients måde at opleve 

situationen på. På baggrund heraf kan sygeplejersken vurdere, hvad der synes at være 

problemet for den enkelte, og hvilken sygeplejehandling der synes at kunne hjælpe den 

enkelte patient. Denne forståelsesdimension i mødet har relation til en udviklet 

dømmekraft hos sygeplejersken i situationen. En dømmekraft, som sætter 

vedkommende i stand til at forstå, hvad situationen kræver i det enkelte tilfælde (Jensen 

og Johnsen 2000 s.25- 26). Med dette for øje opstår en undren over, hvilken betydning 

denne dimension fortsat synes at have i forhold til en sygepleje, som domineres af 

teknologi og teknologisk udvikling.  

Til trods for udviklingen fremhæver forskellige sygeplejersker og forsker, at noget 

centralt ved omsorgen i sygepleje er forståelsen for den andens situation. Når 

sygeplejersken inddrager egen erfaring i oplevelsen af patientens situation, synes 

forståelsen af den anden at være med til, at sygeplejersken handler ud fra den enkelte 

patients behov. Endvidere kan en omsorgsfuld sygepleje kendetegnes ved, at have nogle 

enestående træk i den enkelte patientsituation. Ifølge disse sygeplejeforskere bliver vi 

moralistiske sygeplejersker, idet principper og regler kan føre til, at det unikke i forhold 

til den enkelte patient udebliver (Martinsen 1994 s. 74-76 og 99, Scheel 1994 s.251-254 

og Pedersen 1990). 

På samme måde udtrykker den norske sygeplejerske Herdis Alvsvåg, at det moderne 

sundhedsvæsens højteknologiske afdelinger indeholder ansigtsløse relationer, når det 

bliver teknologien som dominerer i sygepleje. Meget apparatur og overvågningsudstyr 

kan være truende for de fundamentale fænomener, som eksisterer i mødet med den 

enkelte patient (Alvsvåg 1997 s.71-73). Problematikken uddybes yderligere ved at 

inddrage artiklen om en intensivsygeplejerskes oplevelser i praksis. 

I artiklen ”40 dage på Golgata” (2000) beskriver en intensivsygeplejerske, hvorledes 

indførelsen af megen teknologi og mange instrumentelle opgaver, kræver megen 

opmærksomhed fra sygeplejersken. Krævende instrumentelle opgaver kan gøre det 

sværere for sygeplejersken at lære den enkelte patient at kende. Øget udvikling og 

anvendelse af teknologi på intensivafdelinger gør det også muligt at forlænge 
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behandlingsforløbene til det ekstreme, uden umiddelbart at tænke på konsekvensen for 

den enkelte patient (Posselt 2000).  

Lignende problematik ses også i artiklen ”Technological Caring: A new model in 

critical care” (1987) af den amerikanske Marilyn Anne Ray. Her fremgår det, at 

sygeplejersker på intensivafdelinger arbejder i tæt relation med teknologiens formåen 

samtidig med, at der også forventes en fundamental medmenneskelig forståelse for den 

enkelte patient. Forfatteren fremhæver, at der opstår et dilemma mellem de opgaver, 

sygeplejersken udfører på sundhedsvæsnets præmisser, og de opgaver hun gerne vil 

udføre på baggrund af egne og fagets værdier. I praksis kan det derfor være svært for 

sygeplejersken, at fastholde en omsorgsfuld sygepleje, som lægger vægt på forståelsen 

for og betydningen af sygdommen for den enkelte patient. Ofte bliver det 

behandlingsplaner, som prioriteres, når praksis indeholder megen teknologi. 

Som en uddybelse af tankerne omkring en omsorgsfuld intensiv sygepleje bliver det 

relevant at inddrage yderligere undersøgelser fra denne praksis. I artiklen ”Hospital 

Nurse Staffing and Patient Mortality, Nurse Burnout, and Job Dissatisfaction” viser 

resultatet af en større amerikansk undersøgelse, at der er en sammenhæng mellem 

antallet af patienter per sygeplejerske og arbejdstilfredsheden samt udbrændthed blandt 

sygeplejersker. Samme undersøgelse viser også, at mortaliteten for patienterne stiger 

proportionelt med antallet af patienter per sygeplejerske (Aiken og Clarke mm. 2002 

s.1987-1993). Artiklen kan tolkes som, at sygeplejerskerne ønsker at yde en god 

intensiv sygepleje, der kendetegnes ved at imødekomme den enkelte patient på en 

omsorgsfuld måde. Samtidig hermed er det også min oplevelse, at arbejdsopgaver, som 

opfølgning af behandlingsplaner og instrumentelle opgaver til flere patienter påvirker 

sygeplejerskens forståelse af den enkelte patient. I en intensiv praksis kan det derfor 

synes svært for sygeplejersken at fastholde en omsorgsfuld intensiv sygepleje, som 

lægger vægt på forståelsen af den enkelte patient. 

Til en omsorgsfuld intensiv sygepleje synes to ligeværdige, men samtidig også to 

forskellige dimensioner af viden, at være fremtrædende. Den ene dimension har relation 

til sygeplejerskens faglige viden og færdigheder, hvorimod den anden har relation til 

sygeplejens indlevelses evne og følelser (Jensen og Johnsen 2000, s.135-136). Når 

intensiv sygeplejepraksis domineres af megen teknologi, kan det umiddelbart være med 

til at fremme et mere fremtrædende behandlingsorienterede fokus, som også synes at 
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mindske menneskelige kundskaber i intensiv sygepleje, der også får betydning for en 

sygepleje uden et mere ligeværdigt forhold mellem disse to dimensioner.  

Modsat denne oplevelse af en intensiv sygepleje bliver forholdet mellem disse 

dimensioner anderledes beskrevet i bekendtgørelsen for intensivuddannelse af 

sygeplejersker. I denne bekendtgørelse fremgår det, at funktions- og ansvarsområdet, at 

sygeplejersken skal integrere og koordinere sygeplejefaglig viden, principper og 

metoder med den intensive terapi. Samtidig forventes der også, at man i intensiv 

sygepleje er medvirkende til at skabe kontinuitet og helhed i et patientforløb 

(Sundhedsstyrelsen 1996, s.42).  

Ved at have fremhævet disse forventninger til en intensiv sygepleje i forhold til en 

skævvridning i praksis, ønsker jeg at se nærmere på om teknologien har haft en 

undertrykkende betydning for omsorgen i intensivafdelinger i dag. Derfor finder jeg en 

nærmere undersøgelse af intensivsygeplejerskers oplevelse af omsorgens og 

teknologiens betydning for deres sygepleje i dag interessant.   

 

2.1 Problemafgrænsning og formål 
Ud fra ovenstående problembeskrivelse vil opgaven være med til at belyse:  

Hvilken betydning omsorgen og teknologien har i en intensiv sygepleje i dag? 

Til besvarelse af ovenstående spørgsmål synes de meninger og betydninger, som 

intensivsygeplejersker oplever i forhold til deres praksis at blive interessante. Da 

behandlingen med respirator medfører, at patienterne ofte bliver sederet som følge af 

deres diagnose eller medicinske behandling, bliver det vanskeligt at interviewe 

patienterne om den situation, der udspiller sig under indlæggelsen. Samtidig hermed 

synes det også vanskeligt for patienterne at berette om, hvad de mennesker, som udfører 

plejen og omsorgen i en intensiv afdeling, også tænker herom. Som følge heraf 

afgrænses undersøgelsen til at omfatte sygeplejerskers oplevelser i en intensiv praksis. 

Da undersøgelsen omhandler omsorgens og teknologiens betydning i forhold til den 

intensive sygepleje, og ikke i forhold til individuelle patienter eller plejepersonale, 

bliver interviews med intensivsygeplejersker oplagte til at erhverve en forståelse af 

omsorgen og teknologiens betydning i en intensiv sygepleje. 

Ved at bruge kvalitative forskningsinterviews som en dataindsamlingsmetode til 

besvarelse af problemstillingen, kan interviewene være med til at undersøge meninger 
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og betydninger i forhold til en forståelse af mennesker samt fænomener i deres 

livsverden. Ud fra en fortolkning af interviewene bliver det muligt at beskrive og forstå 

betydningen af de valgte temaer i interviewpersonens livsverden (Kvale 1997). 

Livsverden kan forstås som den erfarings- og oplevelsesverden, hvori mennesket lever 

sin hverdag, og som bliver formet af dets tidligere samt aktuelle oplevelser, og som 

også gør det relevant at tolke samt forstå menneskets eksistens (Bengtsson 1988, s.37-

40). I forhold til denne undersøgelse bliver den del af sygeplejerskernes livsverden, som 

har relation til erfaringer og oplevelser med omsorgens og teknologiens betydning i 

deres sygepleje interessante. Sygeplejerskernes fortællinger om deres erfaringer og 

oplevelse af omsorgens og teknologiens betydning i deres sygepleje kan således være 

med til at fremme en forståelse af intensiv sygepleje i dag.  

Udfra ovenstående problembeskrivelse bliver undersøgelsen formål - at undersøge 

omsorgens og teknologiens betydning i intensiv sygepleje set i sygeplejerskes 

perspektiv - hvor følgende undersøgelsesspørgsmål bliver interessante at søge svar på. 

 

2.2 Undersøgelsesspørgsmål 
Hvordan oplever sygeplejersker teknologien i intensiv sygepleje i dag? 

Hvordan beskriver sygeplejersker omsorgen i intensiv sygepleje i dag? 

Hvad beskriver sygeplejersker som værende betydningsfuldt for en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje i dag? 

 

3 Metode 
Besvarelsen af opgavens formål vil foregå ved at dele opgaven i et teoretisk afsnit og et 

empirisk afsnit. Det teoretiske afsnit omfatter den videnskabsteoretiske referenceramme, 

og empiridelen omfatter den konkrete undersøgelse. 

 

3.1 Metodevalg 
Teoridelen er inspireret af en hermeneutisk-fænomenologisk ramme, hvor hovedkilden i 

teoriafsnittet er den franske filosof Paul Ricoeur (1913-). Hans tænkning omhandler, 

hvorledes forståelse og fortolkning har tilknytning til hinanden i vores moderne kultur, 

trods den naturvidenskabelige udvikling samt påvirkning af vores opfattelse heraf. 

Kulturens udvikling har medført, at forklaringen binder sig til den naturvidenskabelige 
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model, og forståelsen til den humanistiske model. Ricoeur forsøger i sin tænkning at 

bestride tvedelingen mellem de store modpoler i kulturen. Ifølge Ricoeur er 

naturvidenskaben og humanvidenskaben afhængige af hinanden, hvilket tydeliggøres 

med, at forklaring og forståelse må ses som en dialektisk proces i stedet for som 

dualisme (Pedersen 2003, s.96). Idet opgavens formål er at undersøge omsorgens og 

teknologiens betydning i en intensiv sygepleje i dag, bliver Ricoeurs filosofi relevant at 

inddrage i besvarelsen heraf. Inspireret af denne tænkning er analysemetoden udviklet 

samt anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af Ph.d. afhandlingen ”Sygeplejepraksis, 

Sprog og Erkendelse” (1999) af lektor Birthe D. Pedersen. Analysemetoden vil derfor 

senere i teori afsnittet s. 16-18 bliver nærmere forklaret med baggrund i denne 

afhandling.  

En måde at få indsigt i denne dialektiske proces mellem naturvidenskaben og 

humanvidenskaben i forhold til menneskelige handlinger er ifølge Ricoeur ved, at 

mennesket fortæller om sine handlinger. I fortællingen vil indgå personens oplevelse af 

verden, men den vil også indeholde tanker, følelser, meninger, holdninger og 

handlinger. Det fortællende sprog er derfor ikke kun en gengivelse af den virkelige 

verden, men det indeholder også den viden og de erfaringer, som mennesket etisk 

knytter til sin fortolkning af verden (Pedersen 1999, s. 69-72). Dermed bliver 

intensivsygeplejerskers fortællinger om intensiv sygepleje interessante at inddrage til 

besvarelse af opgavens formål. I denne undersøgelse vil det fortællende sprog have 

relation til dataindsamlingen i empiridelen, som er kvalitative interview.   

 

3.2 Empiridelen 
Valget af stedet for undersøgelsen er en almen intensiv afdeling på et større dansk 

hospital i Østjylland. Intensiv afdelingen er den ene ud af to afdelinger på hospitalet, 

som tilbyder respiratorbehandling, og størstedelen af patienterne på denne afdeling lider 

af respirationsproblemer.  

For at få en forståelse af de meninger og betydninger, der fortælles om, og som er 

interessante i forhold til bevarelse af problemstillingen, kan en kvalitativ metode være 

med til at fremme forståelsen af de fænomener, som synes at have indflydelse på 

omsorgen og teknologiens betydning i en intensiv sygepleje i dag (Kvale 1997, s.43 og 

Fog 2004, s.11). Valget af en intensiv afdeling har relation til opgavens formål, idet 
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afdelingen præges af megen teknologi på et avanceret niveau, som også kan være med 

til at fremhæve, hvilken betydning teknologien synes at have i intensiv sygepleje. 

Omvendt kan den megen teknologi også være med til at tydeliggøre, hvilken betydning 

omsorgen får i sygeplejen i dette miljø. 

Valget af deltagere til interviewene er i overensstemmelse med teorien, som fremhæver, 

at få, intensive interviews er at foretrække, når der søges svar på, hvorledes mennesket 

forholder sig til deres omverden. For at få en forståelse af, hvordan denne omverden 

fungerer, og hvordan individerne i den forholder sig til sig selv og andre, bliver 

interviews om, hvad interviewpersonerne føler, tænker og hvordan de handler, relevante 

(Fog 2004, s.38-40). På den baggrund har jeg valgt at begrænse antallet af 

interviewpersoner til 4, da dette kvalitativt set også kan være med til en nærmere 

undersøgelse af deltagernes oplevelser og erfaringer med omsorgens og teknologiens 

betydning i deres sygepleje. Med afsæt i sygeplejerskernes erfaringsverden har jeg 

ønsket at interviewe sygeplejersker, som er intensiv specialeuddannede og med mere 

end 3 års erfaring inden for intensiv sygeplejepraksis, idet flere års erfaring forventes at 

have betydning for dannelsen af en større og mere nuanceret livsverden hos 

sygeplejersken, som synes interessant at undersøge nærmere. Selve udvælgelsen af 

interviewpersonerne blev foretaget i samarbejde med afdelingssygeplejersken, idet hun 

bedre end jeg kender sygeplejerskerne og deres erfaringsbaggrund. 

I undersøgelsen indgår interviews med 3 intensivsygeplejersker ud af i alt 4 udvalgte 

deltagere, idet den sidste deltager var fraværende på grund af sygdom. 

Sygeplejerskernes erfaring fra afdelingen spænder fra 5 år til 10 år, og deres erfaring 

med en specialuddannelse er fra 2 ½ år til 3 ½ år. Ud fra sygeplejerskernes 

erfaringsgrundlag forventes det, at sygeplejerskerne har et godt kendskab til afdelingens 

speciale. Data om deltagerne i undersøgelsen er vist i nedenstående tabel 1. 

Deltagere 1.spl 2.spl 3.spl 

Køn Kvinde Kvinde Kvinde 

Alder 31 38 33 

Uddannelsesår 1998 1992 1995 

Intensiv erfaring (år) 6 10 5 

Intensiv uddannelsesår 2002 2001 2001 

Tabel 1: Data om deltagere i undersøgelsen. 
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Dataindsamling fra det kvalitative interview forgår som en levende tale, der optages på 

bånd og nedskrives bagefter. Sygeplejerskernes fortællinger betragtes i et ”indefra” 

perspektiv, da det er subjektive valg af erfaringer, oplevelser og handlinger, der 

fortælles om. Fælles for fortællingerne er, at de har relation til den konkrete kultur, som 

sygeplejerskerne fagligt er en del af, og som her får sprog. Det er således 

sygeplejerskernes erfaringsverden, og hvad de i deres arbejde har sanset og forstået i 

relation til omsorgen samt teknologiens betydning i intensiv sygepleje som bliver 

formuleret. Ved at fokusere på bestemte træk i det fortællende sprog bliver det muligt at 

fremhæve oplevede problemstillinger (Pedersen 1999, s. 68- 74). 

For at få spontane beskrivelser af de interviewes livsverden kan det være en fordel at 

udarbejde støttespørgsmål ud fra de undersøgelsesspørgsmål, som synes interessante at 

få besvaret i forhold til det opgavens formål. Ud over undersøgelsesspørgsmålene kan 

støttespørgsmålene være med til at give mere dynamik til interviewet (Kvale 1997, 

s.134 og Fog 2004, s.18). Til denne undersøgelse med intensivsygeplejersker har 

støttespørgsmålene relation til de undersøgelsesspørgsmål, som forventes at kunne være 

med til at fremme en forståelse af omsorgens og teknologiens betydning i en intensiv 

sygepleje i dag. Undersøgelsesspørgsmålene omhandler sygeplejerskernes erfaringer 

med teknologien og omsorgen samt deres forventninger hertil. Efterfølgende 

støttespørgsmål kan være med til at komme nogle svar på undersøgelsesspørgsmålene 

nærmere under interviewene. 

 

Støttespørgsmål 

� Har teknologien betydning for din oplevelse af patienten - og i så fald hvordan? 

� Har teknologien betydning for jeres samarbejde - og i så fald på hvilken måde? 

� Ser du, omsorgen kan have relation til en episode, hvor alt gik galt? 

� ser du, teknologien kan have relation til en episode, hvor alt gik galt? 

� Ser du, teknologien kan have betydning for den vellykkede episode? 

� Ser du, omsorgen kan have betydning for den vellykkede episode? 

� Hvad mener du der er vigtig at prioritere i en omsorgsfuld intensiv sygepleje? 

Og hvordan kunne det gøres  i praksis? 
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� Er din forståelse samt oplevelse af omsorgen forandret, efter du har fået 

erfaring med det intensive miljø? 

 

Sygeplejerskernes besvarelse af spørgsmålene vil i det følgende indgå som 

datamaterialet i bearbejdning samt besvarelse af omsorgens og teknologiens betydning i 

intensiv sygepleje. Dataindsamlingen er de kvalitative interviewtekster, som alle 

omhandler de oplevelser og erfaringer, intensivsygeplejersker har i relation til deres 

praksis. 

 

3.2.1 Transskription 
Dataindsamlingen af de tre interview blev optaget på bånd, og varede mellem en halv 

time og tre kvarter. Båndudskrifterne resulterede i et materiale på 19 A4-sider, se bilag 

1. Det enkelte interviews længde var ca. 6 sider. Materialet indeholder 

sygeplejerskernes egne erfaringer og oplevelse af sygeplejepraksis. 

Bearbejdning af dataindsamlingen i empiridelen er inspireret af filosofien, som er 

præsenteret i den ovenstående teoridel.  

Ifølge Ricoeur kan interviewene ses som fortællinger, sygeplejerskerne har på baggrund 

af selvoplevet, betydningsfulde og meningsfulde oplevelser i forhold til omsorgens og 

teknologiens betydning i deres sygepleje.  

Databearbejdningen af de nedskrevne interviews har i analysen relation til Ricoeurs 

filosofi og er metodemæssigt udviklet i Ph.d. afhandlingen ”Sygeplejepraksis, sprog og 

erkendelse” (1999) af lektor Birthe D. Pedersen. Analysens fremgangsmåde vil derfor 

senere blive præsenteret nærmere med afhandlingen som baggrundslitteratur herfor. 

Selve analysen af interviewteksterne vil foregå på tre niveauer: naiv læsning, struktur 

analyse og en kritisk fortolkning samt diskussion på s. 26 – 70.  

Første del af analysen er en naiv læsning, hvor man ud fra en slags gætning fornemmer 

åbent, hvad der berører én i teksten. I den naive tolkning finder en læsning og 

genlæsning sted, hvor man lader sig berøre af samt får en helhedsforståelse for, hvad 

interviewteksterne handler om. Under læsningen nedskrives de indtryk, man får ved  

læsningen. Disse indtryk nedskrives umiddelbart, så man får nedskrevet det, der berører 

én, og hvilke spørgsmål teksten rejser.  
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Efterfølgende vil de spørgsmål, som synes at rejse sig ved den naive læsning, blive 

mere strukturerede i næste del af analysen. I strukturanalysen vil spørgsmålene blive 

sprogliggjorte i forhold til de mønstre, som fremkommer i interviewteksterne. 

Strukturanalysen er med til at uddybe, hvad der tales om ud fra en første fortolkning af, 

hvad der åbnes for i den naive læsning. For at fremme overblikket af mønstrene i 

interviewene bliver disse opstillet i et uddybende skema. 

Den sidste del af analysen er en kritisk fortolkning og diskussion med undersøgelsen 

eller anden litteratur. Hele analysen og fortolkningsprocessen bevæger sig dialektisk 

mellem forklaring og forståelse. Ved at fortolke og diskutere analyseresultaterne i 

forhold til anden relevant teori for analyseresultaterne, bliver det muligt at opnå en 

dybdefortolkning af interviewteksterne ud fra en overfladefortolkning.  

 På denne måde bliver opgavens formål besvaret ud fra en konstant dialektisk proces 

mellem forståelse og forklaring af kvalitative interview (Pedersen 2003, s.108-109). 

 

3.2.2 Etiske overvejelser 
Interviewene blev udarbejdet samt udført i overensstemmelse med gældende etiske 

retningslinjer for sygeplejeforskning. 

Informeret samtykke fra deltagerne blev sendt elektronisk og indsamlet inden 

forskningsinterviewet, hvor også en mundtlig information supplerede den skriftlige 

information. Samtykket fra deltagerne og deltagerens rettigheder ved deltagelse blev 

administreret i overensstemmelse med gældende etiske retningslinier for 

sygeplejeforskning i Norden. Det blev gjort klart, at det var frivilligt at deltage i 

undersøgelsen, og at deltagerne til enhver tid kunne trække sig ud af undersøgelsen, 

hvis de skulle ønske det. 

Interviewpersonernes fortrolighed blev beskyttet ved en anonym bearbejdning af 

interviewene. Det var kun intervieweren, som havde adgang til interviewene (Northern 

Nurses’ Federation 2003 og Indenrigs- og sundhedsministeriet kapitel 1-4). 

Egen forforståelse af undersøgelsens emne er påvirket af flere års erfaring inden for 

intensiv sygepleje. For at sikre undersøgelsens videnskabelige kvalitet blev 

interviewene udført i en anden intensiv praksis. Dét, at interviewe personer fra en anden 

praksis, var også med til at modvirke overidentifikation med interviewpersonerne, 

hvilket kunne få betydning for det kritiske perspektiv på undersøgelsens emne. 
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Der eksisterede en mindre risiko for, at interviewene kunne blive en negativ oplevelse 

for sygeplejersken ud fra den betragtning, at interviewguiden kunne være med til at 

genkalde negative associationer og følelser hos interviewpersonen. Dermed ville 

interviewet ikke længere have forløbet i overensstemmelse med videnskabelig 

ansvarlighed. For at mindske denne risiko foregik interviewene med ærlighed og 

respekt over for interviewpersonernes oplevelse og erfaringer fra praksis (Kvale 1997, 

s.122-124 og Fog 2004, s.77-79).  

I selve gennemførelsen af interviews kan ophold i det miljø, man ønsker at interview i, 

være med til at fremme en arbejdsgang, hvorved man bliver mere fortrolig med 

kulturen, som eksister i det valgte miljø. Opholdet kan være en måde at give 

intervieweren indsigt i det lokale sprog, dets hverdagsrutiner og magtstrukturer, hvilket 

kan gøre det lettere for intervieweren at forstå, hvad de interviewede taler om (Kvale 

1997, s.103). Med inddragelse af egne oplevelser og erfaringer fra en intensiv kultur har 

jeg en forventning om, at erfarne intensiv specialuddannede sygeplejersker kan fortælle 

mere nuanceret om deres oplevelser af omsorgens og teknologiens betydning i deres 

sygepleje. Disse forventninger til erfarne intensivsygeplejersker har jeg på baggrund af 

egne 5 års erfaring med intensiv sygepleje. 

 

3.3 Videnskabsteoretisk referenceramme 
Den kvalitative metode, der er valgt, har videnskabsteoretisk relation til en 

fænomenologisk - hermeneutisk position. Som en uddybelse af teoriernes individuelle 

videnskabelige betydning, vil disse, for at komme nærmere deres supplering af 

hinanden, blive præsenteret først. Efterfølgende vil dele af Ricoeurs filosofi blive 

præsenteret med relation til den efterfølgende analysemetode. 

 

3.3.1 Teoretisk gennemgang af fænomenologien 
I nyere tid er fænomenologiens grundlægger Edmund Husserl (1859-1938), som 

ønskede at finde grundlaget for filosofisk og videnskabelig erkendelse. I hans filosofi 

arbejder han med fænomenologien som bevidsthedsakter, der har betydning for vores 

erkendelse af verden. I Husserls fænomenologi søger han at gøre rede for perception 

ved at forstå perceptionsakten som et specialtilfælde af anskuelser med genstandens 
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direkte nærvær i bevidsthedsakten. En bevidsthedsakt vil altid ifølge Husserl være rettet 

mod en genstand. Om genstanden eksisterer eller ej er ikke relevant, da det er 

intentionaliteten, som præger bevidstheden, der er afgørende. På denne måde kommer 

der ikke forstyrrende teori mellem os og perceptionen af genstanden. Husserl mener 

dermed, at der må være en teorifri beskrivelse af det, der kommer til syne, og som er 

fænomenet. Fænomenet bliver dermed et udtryk for selve den virkelighed, som udfolder 

sig herved.  

Fænomenologien bliver ifølge Husserl en måde at forstå et problem eller en genstand 

på. Forståelsen begynder med perceptionserfaring, idet mennesket begynder at være 

åbent og følsomt for det, der opleves, og det kategoriserer ikke på forhånd. 

Fænomenologi bliver dermed, hvorledes genstande af forskellig grundform beskrives i 

forhold til genstandenes sammenfletning med bestemte erfaringstyper eller 

bevidsthedsakter (Bengtsson 1988, s.19 og Grøn m.fl. 2004, s.148-149, 197-199).  

 

3.3.2 Teoretisk gennemgang af hermeneutikken 
Fænomenologiens grundtanke gør sig også gældende i den hermeneutiske teori, der her 

bliver fremstillet ved inddragelse af den tyske filosof Hans-Georg Gadamer (f.1900), da 

den følgende analysemetode er inspireret af hans hermeneutiske forståelse.  

Oprindeligt havde hermeneutikken i 1500-tallet til formål at fortolke biblens 

sandhedsindhold. Efterfølgende udviklede hermeneutikken sig til en kunstlære om, 

hvorledes misforståelser af en teksts bagved liggende bevæggrund kunne mindskes. 

Teorien var i overensstemmelse med den metafysiske teori om, at forfatter samt læser 

begge er deltagere i det samme åndelige liv, der konstant udvikler sig igennem 

verdenshistorien. Her vil sandheden fremkomme på baggrund af menneskets korrektion 

af forståelsesprocessen, der er domineret af, hvorledes vi omgås os selv, livet og verden. 

Gadamer bruger nøglebegrebet forståelseshorisont om denne forståelsesproces, der også 

gør sig gældende i mødet med en anden person eller en tekst. Forståelseshorisonten skal 

opfattes som værende i konstant bevægelse og under stadig opbygning gennem 

forståelsesprocessen, hvor vi reviderer vores fordomme efterfulgt af en ny erkendelse. 

Den nye erkendelse opnås ved det, Gadamer beskriver som en 

horisontsammensmeltning, der opstår i mødet med en fremmed tekst eller en andens 

forståelseshorisont, og som vil være med til at ændre ens egen horisont. Gadamer 
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beskriver udviklingen af horisontsammensmeltningen, som et vekselvirkningsforhold 

mellem teksten eller den anden og ens egen fortolkningshorisont. Forståelsen er således 

ikke at sætte sig i modpartens horisont, men at lade ens egen forståelseshorisont 

påvirke. Gadamer taler her om den hermeneutiske cirkel, hvormed der menes, at jo mere 

man beskæftiger sig med den anden eller en tekst, jo mere udpræget bliver 

horisontsammensmeltningen. Grundlæggende for Gadamers hermeneutik ses det, at 

forståelse og fortolkning står i en tæt relation i hans beskrivelse af 

horisontsammensmeltning, idet fortolkningen indgår som en integreret del af forståelsen 

(Grøn 2004, s.184-185 , 150 og Collin m.fl. 2000, s.110-137). 

 

3.3.3 Teoretisk gennemgang af Paul Ricoeurs filosofi 
De gennemgåede filosofiske grundtanker har været til inspiration for den franske filosof 

Paul Ricoeurs (1913-) filosofi, der omhandler fortolkninger af de grundlæggende 

erfaringer, der har betydning for menneskets eksistens i verden.  

Hermeneutikken inddrager Ricoeur til at fremme forståelsen af de fænomener, som har 

betydning for menneskets eksistens. Et gennemgående træk i Ricoeurs filosofi er hans 

overvejelser om sprogets sammenhæng med menneskets selvforhold og eksistens. Det 

er menneskets praktiske fornuft i sammenhæng med handlinger, som bliver interessant i 

forhold til forståelsen af vores eksistens (Grøn m.fl. 2004, s.371-372). 

En handling forstår vi som et udtryk i symboler, tegn og normer, der har relation til vor 

kulturelle kontekst. I denne kulturelle kontekst er der indlejret regler og koder, som er 

styrende for vores forståelse af hinandens handlinger. Regler og normer er med til, at 

den menneskelige handling ikke er stum eller umulig at formidle, idet vi kan forklare, 

hvorfor vi gør, som vi gør. Ricoeur udvider denne handlingsteori til også at være 

gældende på et kollektivplan, idet handlingen først er en social handling, når den anden 

inddrages som en medhandlende, eller som en imødegåelse af den anden. Normerne er 

her med til at give handlingsgrundene en etisk dimension, således at handlingen udføres 

med ønskværdighedskarakter (Ricoeur 1993, s.175-184).  

Det vigtige i Ricoeurs tænkning er, at fortællingen er en udlægning af de handlinger, 

som vi fortager os med baggrund i vores kulturelle regel- og normrammer. Selve 

udlægningen er ikke fastlåst i regler, men kan genfortælles som individuelle 

udlægninger, der har relation til ens subjektive forforståelse og livsverden. Sprogbrugen 
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bliver her revet løs fra en reduceret forståelse af sprogbrugen, som en instrumentel 

forståelse, der bliver midlet til at opnå et bestemt mål. Dermed bliver det også en 

illusion at tro, at vi har direkte adgang til kundskab om menneskelige forhold igennem 

den viden, som den instrumentelle forståelse af sproget giver os (Pedersen 1999, s. 68). 

Ifølge Ricoeur indeholder sproget to sider, som også er to sider, der er forskellige fra 

hinanden, nemlig det talte og det skrevne sprog. Opfattelsen peger på en dialektik 

mellem talen og teksten, der forstås som et moment af talen i teksten og et moment af 

teksten i talen. Diskursbegrebet bliver her forstået som, nogle siger noget til nogle om 

noget. Med baggrund i en reference-relation bliver diskursbegrebet realiseret i tekst og 

tale, men med forskellige skæbner i sprogets to momenter. I diskursen indgår tre 

områder, som er væsentlige i forhold til det talte sprog. Et sanseligt aspekt, hvor 

kroppen, stemmen og tonen indgår som vigtige aspekter, der giver grundlag for sprogets 

mening og betydning, og som derfor også vil præge forståelsen af de sproglige ytringer. 

Andet aspekt er det etniske og kulturelle aspekt, som referer til sprogets relation til det 

sprogfællesskab, man befinder sig i. Sproget forstås ud fra vores fælles menneskelige 

livsform samt vores erfaringer om, hvorledes sproget bruges i praksis. Tredje aspekt er 

det moralske aspekt, som er den måde, man er engageret i diskursen på. Uddybende har 

det relation til, hvorledes man er moralsk ansvarlig overfor at det, der skal siges, også 

bliver sagt.  

I forhold til undersøgelsen synes det sanselige aspekt at have relation til 

interviewsituationen, hvor sygeplejersken og jeg sidder overfor hinanden, så vi kan se 

hinandens ansigtsudtryk og kropsholdninger. Sygeplejersken taler i et normalt tonefald 

og stemmeleje, mens jeg lytter og med min krop, mimik og holdning viser, at jeg er 

aktivt med i kommunikationsprocessen. Det kulturelle aspekt omhandler vores fælles 

nationalitet og uddannelsen som intensivsygeplejersker. Derudover tilhører 

sygeplejersken en plejekultur i afdelingen, som jeg umiddelbart ikke forstår, og som kan 

kræve en nærmere forklaring. I relation til det moralske aspekt omhandlede 

fortællingerne private og personlige oplevelser og erfaringer fra praksis, som også kan 

være følsomme områder for sygeplejerskerne at skulle berette om. For at fremme en 

tryg og tillidsfuld atmosfære for sygeplejersken var jeg meget bevidst om de sanselige 

aspekter og havde informeret om min baggrund på lignende intensiv afdeling. 
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Interviewene foregik i et normalt toneleje, som kunne ændre sig til at være mere 

sensitivt i tilknytning til følsomme fortællinger.     

 

Når sproget skifter fra en talende til en skriftlig form påvirkes de gennemgåede aspekter 

ved diskursen. Det sanselige element, som eksisterer i ansigt til ansigt relationen 

forsvinder, og i stedet bliver det noget konkret ved situationen, der fortoner sig, lige 

som det moralske aspekt med relation til de talende personer også ændrer sig. Dermed 

bliver det skriftlige sprog en diskurs, som er fæstnet ved skriften og indtager talens 

plads. På denne måde bliver den skriftlige diskurs frigjort fra ophavsmandens 

betydningsintension og fra personen, som fremsatte teksten. Hertil påpeger Ricoeur, at 

fortælleren ikke må forveksles med forfatteren. Forfatteren skriver teksten, og 

fortælleren er talerøret, idet han ytrer den historie, som fortælles, og som vil blive ved 

med at tale til os - også selvom fortælleren for længst måske skulle være død. Med 

andre ord bliver det at læse snarere det samme som at lytte frem for det at se en tekst. 

Det bliver tydeligt, at der også eksisterer en levende tale i skriften, der lader sig høre 

(Pedersen 1999, s.72-74). I forhold til undersøgelsen gennemlyttede jeg båndene flere 

gange, for derefter mere præcist at kunne skrive interviewene ordret ned. Jeg aftalte 

med de interviewede ikke at sende interviewteksterne tilbage til gennemlæsning, da 

egen praksiserfaring i vid udstrækning gør mig fortrolig med dagligsproget i en intensiv 

sygepleje. 

Bevægelse fra det, der siges, til det, teksten taler om, medfører en forståelse af teksterne 

hvilket også er grundtanken i den naive læsning, hvor det interessante bliver det, der 

berører én i teksten. En videre fortolkning af teksterne har relation til de erfaringer, som  

knytter sig til teksten eller fortællingen. Ifølge Ricouer udspringer en virkelig fortælling 

af den verden, vi lever i, og den har til formål at påvirke denne verden, så man bedre 

forstår sin egen situation og også bliver bedre til at orientere sig og handle i verden. 

Uddybende er det vores eksistens, som bliver forstået og udviklet ved fortællingen eller 

genfortællingen, som også vil være med til at skabe kontakt mellem mennesker 

(Pedersen 1999, s.75). 

  

En hørt eller læst fortælling, som bliver gengivet med egne ord, og som andre kan 

gengive med sine ord, er en handling, som bliver meningsfuld af de erfaringer, som den, 
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der taler, har. Denne handling betragter Ricour som en proces, hvor fortællinger om 

menneskelige handlinger gennemgår en tre trins proces for til sidst at være med til at 

omforme ens erkendelse. 

Første stadie er en prefigurering, som er forud for fortællingen og henfører til vores 

forforståelse af verden og det praktiske liv, og hvor livet kan forstås i forhold til dets 

symboler, regler og normer. Idet normerne også har betydning for vores forforståelse, 

indgår moralen i prefigurationen som en forståelse af sammenhængen mellem fortid, 

nutid og fremtid. Moralen er med til, at det fortællende sprog integrerer fortiden med 

nutiden, men den vil også sætte sine aftryk i fremtiden. På denne måde vil fortælling og 

tid høre uadskilligt sammen. 

Det næste trin er konfigureringen, hvor stoffet i fortællingen bliver organiseret, og 

forklaringsmåder vil indgå og fremkomme. Disse forklaringsmåder vil være troværdige 

og acceptable i forhold til kulturen og dermed også være retningslinier for, hvad der er 

vigtigt at tale om. Konfigureringen har derfor med det mønster eller den pointe at gøre, 

som fortællingen beretter om. 

Tredje trin er nyfigureringen, hvor forståelsen af teksten bliver tydelig på baggrund af  

dens forklaring og betydning, der også har relation til den aktuelle situation, man 

befinder sig i. Tanken bag nyfigurering er, at vi ikke kan forstå en tekst, hvis vi kun 

holder os til at analysere det tegnsystem, teksten danner. Ved at bevæge sig udover dette 

tegnsystem vil teksten sige os noget, som kan tilegnes, og som bliver nærværende i den 

aktuelle situation (Pedersen 2003, s.74–78). Bevægelsen i forståelsen af teksten fra 

konfigurering til nyfigurering er grundtanken bag fortolkningens tre trin. En mere 

uddybende beskrivelse af disse tre trins behandlingsmåde af interviewteksterne vil blive 

gennemgået i strukturanalysen s.23 -26. 

 

Ved at forstå en teksten via ovenstående proces bliver det muligt at tolke teksten som 

paradigme for fortolkning af sociale handlinger. Teksten åbner for utallige læsemåder 

og udlægninger, som vil give en helhed af teksten, og omvendt vil udlægninger af 

delene give en udlægning af helheden. Ifølge Ricoeur vil denne cirkelbevægelse mellem 

helhed og dele føre til en tolkning af det vigtige i teksten. Fortolkningen af teksten vil 

på denne måde føre til en mere sandsynlig fortolkning end en anden i forhold til, hvad 

der vides. Dermed bliver fortolkningen en argumentationsdiciplin, hvor én fortolkning 
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bliver mere sandsynlig end andre fortolkninger. Selvom der er flere måder at udlægge 

teksten på, står ikke alle fortolkninger lige. Ricoeur beskriver tolkningen af teksten som: 

”Balancen mellem gætningens genialitet og bekræftelsens videnskabelige karakter, som 
udgør det moderne komplement til dialektikken mellem forklaring og 
forståelse”(Pedersen 1999, s.80). 
 

Det, man ønsker at forstå i tekstfortolkningen, er noget, der åbnes foran teksten. For at 

teksten åbner sig, må man derfor stille sig åben overfor teksten og imødekommende 

overfor at lade teksten tale til en. 

Endvidere drager Ricoeur paralleller mellem modellen i litterære tekster og 

menneskelige handlinger. Begge bliver udtrykt i symboler, regler og normer, men begge 

kan også frigøres fra henholdsvis forfatteren og den, som udfører handlingen. Idet 

handlingen bliver frigjort, udvikler den sine egne konsekvenser indenfor en social 

dimension. På denne måde kan teksten ses som paradigme for fortolkningen af sociale 

handlinger (Pedersen 1999, s.79-81). I sidste del af analysemetoden inddrager Ricoeur 

tanker i forhold til at argumentere for tolkningens sandsynlighed. I denne undersøgelse 

drejer det sig om tolkningen af den eksisterende viden inden for intensiv sygepleje i 

dag. 

Efterfølgende vil teksterne fra de kvalitative interviews blive analyseret ved hjælp af 

ovenstående analysemetodes enkeltdele. 

 

4 Resultater 

4.1 Naiv læsning 
Ved læsningen og genlæsningen af interviewteksterne er der flere spørgsmål, der 

begynder at rejse sig. Et overordnet spørgsmål, som synes at rejse sig i alle 

interviewene, er, hvilken betydning erfaringen har i intensivsygepleje. Hvad er det, som 

sygeplejerskerne oplever, erfaringen kan hjælpe dem med, og hvad betyder erfaringen 

for deres praksis.  

Følgende citater giver indtryk af, at erfaringen har en betydning for intensiv sygepleje: 

”…hvis man er ny her, har man nærmest ikke tid til at passe patienterne… man har 
bare tid til at passe maskinerne…”. 
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Det kan se ud som om teknologien indgår som et opmærksomheds krævende redskab i 

intensiv sygepleje, som kan være med til at fjerne fokus fra den enkelte patient i 

situationen for en uerfaren sygeplejerske. 

”Det er noget med at nulstille osv. Som, når man har det på rygraden, skal jeg ikke 
bruge min opmærksomhed på teknologien”. 
 
Når sygeplejersken får mere erfaringen med det teknologiske, kan det være med til at 

give mere opmærksomhed til menneskekundskaber som også synes betydningsfulde for 

intensiv sygepleje.  

Ligeledes er det også generelt for interviewteksterne, at spørgsmål om teknologiens 

indflydelse på intensiv sygepleje samt dens betydning for omsorgen rejser sig i den 

naive læsning - spørgsmål om, hvorvidt omsorgen har relation til teknologien, og i så 

fald hvordan den kommer til udtryk. Følgende citat synes at være med til at tydeliggøre 

de spørgsmål, som rejser sig her: 

” Og så i den første fase skulle hun tages ud af respiratoren og sættes over på et andet 
system. Og der var vi dårligt forberedte, og havde ikke helt styr på, hvordan det her nye 
respiratorsystem skulle sættes på….Jeg havde en dårlig oplevelse af ikke at have styr på 
det, vi skulle….Forældrene blev utrygge, og der gik ligesom flere dage, inden de igen 
fik tillid og tiltro til os igen”. 

 
Teknologien synes umiddelbart at gøre det mere muligt at være omsorgsfuld for den 

enkelte patient, men kan ifølge citatet også være med til at ændre noget omsorgsfuld til 

noget mindre omsorgsfuldt.  

Derudover synes teksterne også at tale om omsorgens - eller en manglende omsorgs - 

betydning i en intensiv sygepleje, og hvilke vilkår omsorgen har i et intensivmiljø. 

Disse spørgsmål kan have relation til de følgende citater fra interviewteksterne. 

”…Hvis man nu har planlagt én ting, kommer der en læge og siger, så skal der ske 
nogle andre ting end det planlagte, som gør, man ikke har tid til at lave den omsorg”. 
 
Ovenstående citat synes at fremhæve et mere behandlingsorienteret fokus, som kan 

være med til at fjerne opmærksomheden fra omsorgen for den enkelte patient. 

”Og der ligger så en patient, midt i alt det der foregår over hovedet på vedkommende, 
og så er der ikke plads til omsorg i sådan en situation….Så kunne man sommetider godt 
ønske sig, der var lidt flere folk, så der var en, der kunne sætte sig ved siden af 
patienten og holde vedkommende lidt i hånden”. 



24 

Det der siges kan have relation til den omsorg for den enkelte patient, som trods mange 

teknologiske muligheder forsat synes at være betydningsfulde for intensiv sygepleje. 

Selvom teknologien kan være med til at øge omsorgen, synes medmenneskeligheden 

forsat også at være vigtig for omsorgen i intensiv sygepleje. 

Mere uddybende synes spørgsmålene at omhandle omsorgen med tilknytning til 

teknologien og omsorgen, som den opleves i en intensiv sygepleje.  

Sygeplejerskernes samarbejde i et teknologisk miljø synes også at være spørgsmål, som 

rejser sig ved den naive læsning af interviewteksterne. Det er spørgsmål, som 

omhandler, hvordan teknologien influerer på deres samarbejde og hvilken betydning, 

dette kan have for sygeplejen. Efterfølgende citat synes at være med til at fremme disse 

spørgsmål i teksterne: 

”Når jeg lige kan tage et overblik på skærmen og se, hvad der lige drypper ned. Så 
mener jeg teknologien er en vej til at gøre det nemmere for mig… Det vil måske sige, 
jeg har mere tid til at hjælpe mine kolleger…Fordi jeg kan hurtigt danne mig et 
overblik, det hjælper teknologien mig med, og det gør noget ved samarbejdet”.  
   

Det der siges i citatet, synes at være med til at fremhæve en vigtig betydning af 

teknologien, som kan være med til at afkorte, før mere tidskrævende oplysninger om 

den enkelte patient. Citatet synes også at berøre, hvordan teknologien påvirker 

sygeplejerskernes arbejde og samarbejde i praksis. 

Med disse første fund af betydninger og meninger i den naive læsningen af 

interviewteksterne, vil ovenstående begyndende spørgsmål efterfølgende blive nærmere 

fortolket i strukturanalysen. 

 

4.2 Strukturanalyse 
For at komme teksternes struktur nærmere indledes den første del af analysen med flere 

læsninger af teksterne. Denne gentagende læsning af samtlige interviewtekster var med 

til at skabe en helhedsforståelse af, hvad teksterne handlede om. Endvidere en 

forståelse, hvor man ifølge Ricoeur ser/lytter efter, hvad der i teksten berører en. Denne 

første analyse var således med til at give overblik over interviewteksterne og var med til 

at åbne for spørgsmål der begynder at rejse sig. 

Herefter fortages en strukturanalyse, som i sig selv har et forklarende aspekt. Her 

struktureres teksten ud fra meningsenheder, som er direkte citater fra interviewteksterne 
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(hvad der siges) og betydningsenheder, som er en første fortolkning (hvad der tales 

om). Efterfølgende uddrages der mønstrer, som vil indgå i den videre analyse. Teksten 

struktureres således ud fra såvel tekst som indhold i forhold til, hvad der siges i form af 

citater, til hvad der tales om og til fremkomsten af mønstrer (Pedersen 2005, s.83-84 og 

134). 

Forforståelsen, som præger det, der er fortalt om, bliver i strukturanalysen til de 

meningsenheder, som teksterne udtrykker i form af citaterne, og som har relation til 

betydninger og meninger fra den naive læsning. Betydningsenhederne bliver tydeligere i 

andet trin af strukturanalysen i forhold til de mønstre, der synes at blive talt om i 

teksterne. Disse mønstre fremkommer i tilknytning til de fortællemåder og normer, som 

indgår i den kultur, intensiv sygepleje eksisterer i. I sidste trin af strukturanalysen bliver 

teksternes mønstre tydeligere på baggrund af de forståelser og betydninger, som har 

relation til det, teksten virkelig beretter om.  

Med afsæt i den naive læsning synes den følgende strukturanalyse at føre frem til 

følgende mønstre i forhold til omsorgens og teknologiens betydning i intensiv sygepleje 

i dag.  

Figur 1: Eksempler på strukturanalysens bevægelse fra hvad der siges til hvad der tales 
om i forhold til mønstrene. 

Meningsenhed 

- Hvad der siges 

Betydningsenhed 

- Hvad der tales om 

Mønstre 

”Det er skærmen, som 
gør…Fordi skærmen siger 
noget, så er det den man 
ser på”. 
 
”Man bliver ikke påvirket 
af, at pumperne kører, men 
af at familien er bange…”. 
 
”Jeg synes ikke der skal 
være alarmer, og ting og 
sager som forstyrre de 
pårørende i den sorg…”. 

Teknologien er med til at 
flytte opmærksomheden fra 
den enkelte patient i 
situationen. 
 
En større berøring af familiens 
tilstedeværelse end af 
teknologien.  
En kritisk forholdende sig til 
støjen, som teknologien 
medfører. 

Spændingsfeltet 
mellem teknologisk 
forblændet og 
omsorgsfuld 
sygepleje. 
 
 

”…Så har jeg måske haft 
én erfaring, og der er en 
anden, som har haft en 
anden erfaring…”. 
 
”Men det teknologien gør, 

Et teknologisk miljø påvirker 
måden, intensivsygeplejersker 
arbejder sammen på. 
 
Teknologien fordrer 
sygeplejerskens kendskab til 

Teknologiens 
indflydelse på 
samarbejdet i 
intensiv sygepleje. 
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den udvikler sig…og der 
kommer nye ting 
til…Denne periode smitter 
af på ens samarbejde med 
kolleger…”. 
 
”Så teknologien giver et 
utrolig godt overblik, som 
også kan give et godt 
samarbejde…”. 

kollegers færdigheder. 
 
Teknologien påvirker og 
indgår i arbejdsgangen 
mellem sygeplejerskerne og 
kan være medvirkende til et 
større samarbejde.  

”…jo mindre apparatur, jo 
mere kommer patienterne 
som personer til at træde 
frem… I starten kan man 
måske godt kende 
patienterne udfra deres 
apparatur …”. 
 
”…Men hvis man skal lidt 
dybere i det og lære 
patienten trods alt at 
kende… hvis han bliver 
stresset stiger blodtrykket, 
eller der er også nogle 
andre ting, man lærer at 
kende omkring patienten, 
når man er derinde…”. 

Teknologien kan være 
”overdøvende” for 
sygeplejerskens relation til 
den enkelte patient. 
 
Teknologien er med til at 
fremme sygeplejerskens 
relation til den enkelte patient.  
Sygeplejerskens tolkning af de 
teknologiske oplysninger om 
patientens tilstand kan være 
med til at fremme forståelsen 
af den enkelte patient. 

Teknologiens 
betydning for 
relationen til den 
enkelte intensive 
patient. 
 

 

”…består den intensive 
sygepleje af en ikke 
omsorgsfuld sygepleje… og 
en omsorgsfuld 
sygepleje…”. 
 
”…ser man heller ikke 
omsorgen, fordi man er 
fokuseret på nogle andre 
ting…så må man samle op 
på det  bagefter” 
 
”Det gør det lidt nemmere 
for omsorgen, hvis man har 
lidt flair for 
teknologien…”. 

Det er teknologien, som først 
gør opmærksom på sig selv, 
og ikke den enkelte patient. 
Omsorgen synes sekundær til 
fordel for teknologien. 
Sygeplejerskens teknologiske 
fortrolighed synes 
betydningsfuld for omsorgen i 
intensiv sygepleje. 
 
 

Teknologisk 
fortrolighed i en 
omsorgsfuld intensiv 
sygepleje. 
 
 
 
 
 
 

”…jeg kan sagtens se bort 
fra teknologien og se 
patienten…man har en 
erfaring at bygge på…”. 
 
”Jeg tænker meget på, at 
teknologien fylder mere i 

Erfaringen har betydning for 
hvorledes intensive sygepleje 
udføres.  
Når teknologiske færdigheder 
er opnået, bliver det muligt for 
sygeplejerskerne at se ud over 
teknologien.  

Erfaringens 
betydning for 
dygtigheden i en 
intensiv 
sygeplejepraksis. 
 
Sammenfletningen af 



27 

dag end for 15 år 
siden…Hvorimod når jeg i 
dag bare kan kigge op på 
skærmen og direkte se 
blodtrykket”. 
 
”… jeg havde regnet 
med…jeg med tiden ville 
flytte fokus…mere fra 
teknologien og over på 
patienten. Men jeg har ikke 
flyttet mig så meget… Jeg 
bruger apparaturet og 
teknologien”. 
 
”Jeg var stadig så 
uerfaren…jeg brugte al min 
tid på at tjekke respirator 
og medicinpumpe…I stedet 
for at det måske var tiden 
til de pårørende man skulle 
have brugt.”. 

 
Teknologien er et vigtigt og 
effektivt redskab i en intensiv 
sygeplejes praksis, som også 
forventes fortsat vil blive 
mere og mere integreret i den 
intensive sygepleje.   

teknologi og 
sygepleje i en 
intensiv 
sygeplejepraksis.  
 
 

 

Strukturanalysen førte frem til seks mønstre, der vil blive fortolket og diskuteret i sidste 

trin af analysen. De seks mønstre, som viser sig  i interviewene, er: 

- Spændingsfeltet mellem teknologisk forblændet og omsorgsfuld sygepleje. 

- Teknologiens indflydelse på samarbejdet i intensiv sygepleje. 

- Teknologiens betydning for relationen til den enkelte patient. 

- Teknologisk fortrolighed i en omsorgsfuld intensiv sygepleje. 

- Erfaringens betydning for dygtigheden i en intensiv sygeplejepraksis. 

- Sammenfletningen af teknologi og sygepleje i en intensiv sygeplejepraksis.  

 

4.3 Fortolkning og diskussion 

4.3.1 Spændingsfeltet mellem teknologisk forblændet og omsorgsfuld sygepleje 
Efterfølgende vil en klinisk og etisk vurderingsfærdighed samt en mellemmenneskelig 

betydning i intensiv sygepleje, blive uddybet iforhold til spændingsfeltet mellem 

teknologisk forblændet og omsorgsfuld sygepleje. 

4.3.1.1 En klinisk og etisk vurderingsfærdighed 
Med udgangspunkt i strukturanalysens første mønster fremkommer det, at der kan opstå 

et dilemma mellem teknologien og omsorgen i en intensiv sygepleje. Den megen 
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teknologi synes at være med til at fjerne sygeplejerskens opmærksomhed og oplevelse 

af den enkelte patient i situationen. I stedet bliver det teknologiens oplysninger 

vedrørende patientens tilstand, som prioriteres, når situationen skal forstås. Eksempelvis 

åbner følgende citat for denne tanke, idet der siges: 

”Det er skærmen, som gør opmærksom på sig selv, det er som regel ikke patienterne. 
Fordi skærmen siger noget, så er det den, man ser på…Jeg tror, hvis jeg arbejdede på 
en intensivafdeling, som var mindre teknologisk, så ville mit blik være mere fokuseret på 
patienten…bliver han blå, bleg eller bliver han kold. Nu bruger jeg skærmen meget når 
vi intuberer og i alle de akutte faser, der bruger jeg den meget og har stor gavn af den. 
Men jeg synes det hurtigt kan blive et forstyrrende element, og et stressende element 
med alle de der dut, båt”. 
 
Ifølge citatet ser det ud til, at der er risiko for, at opmærksomheden bliver mere rettet 

mod skærmen end mod den enkelte patient. Når der siges, at ”på en mindre teknologisk 

afdeling forventes opmærksomheden mere at være på den enkelte patient”, kunne det se 

ud til, at i intensiv sygepleje sættes liden mere til teknologien end til patienten. Det 

synes, som om teknologiens udlægning af patientens tilstand vejer tungest i 

sygeplejersken tolkning af patientsituationen. Samtidig kan citatet også tolkes som, at 

teknologien kan opleves som et forstyrrende element i intensiv sygepleje. - en 

forstyrrelse, der kan have relation til de mange oplysninger, teknologien konstant 

leverer om patienten tilstand, og som også konstant må tolkes i forhold til 

patientsituationen. Som det fremgår af beretningen, er det teknologien, som gør 

opmærksom på sig selv og ikke patienten. Oplysningerne, som teknologien konstant 

leverer om patientens tilstand, kan tolkes som værende af mindre betydning for en 

ændring af behandlingen eller for patientens situation. På denne måde kan teknologien 

blive forstyrrende for sygeplejerskens indtryk af den enkelte patient.  

 

Den berørte problematik kan diskuteres i relation til andre undersøgelser. I den 

jordanske forskningsartikel ”Managing technologi in the intensive care unit: the nurses 

experience” (2002) af Jafar Alasad fremgår det, at teknologien bliver det primære i, 

hvorledes sygeplejersken handler i forhold til den enkelte patient. På intensiv afdelinger 

opøver sygeplejersken færdigheder i at betjene apparaturet samt i at kunne fortolke og 

anvende forskellige oplysninger herfra i patientsituationen. Når sygeplejersken bliver 

fortrolig med denne færdighed, kan hun begynde at være mere opmærksom på den 

enkelte patients behov. Det bliver denne færdighed og viden i forhold til teknologien, 
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som kan være med til at fremhæve omsorgsfuld intensiv sygepleje, som en teknologisk 

og maskinel disciplin.  

Selvom artiklen er skrevet ud fra en jordansk kontekst, som er en anderledes kontekst 

end den danske, synes artiklen at fremkomme med resultater, som det også kunne være 

interessant at diskutere i en dansk intensiv sygepleje. Når der i intensiv sygepleje synes 

at sættes større lid til teknologien end til patienten, kan det ifølge artiklen have relation 

til de teknologiske færdigheder, som sygeplejersken kan handle ud fra. På denne måde 

synes en mere personlig omsorg for patienten at være mindre vigtig, da omsorg i 

intensiv sygepleje i højere grad har relation til sygeplejersken som en teknisk kompetent 

repræsentant.  

 

Som en modsætning til ovenstående opfattelse fremgår det af en omfattende amerikansk 

kvalitativ undersøgelse af intensiv sygepleje i bogen ”Clinical wisdom and 

interventions in critical care – a thinking-in-action approach” af bl.a. Patricia Benner, 

at teknologien i en intensiv sygeplejepraksis bør vurderes kritisk i forhold til den enkelte 

patientsituation. Fastsættelsen af en teknologisk indgriben i en patientsituation kan 

defineres som en opvejning af ulemper og fordele som en teknologisk indgriben vil 

medføre i den enkelte patientsituation. Her bliver sygeplejerskens handlemåde 

afgørende for hvilket teknologisk udstyr, der inddrages i den enkelte patientsituation. 

Sygeplejersken inddrager således det teknologiske udstyr, som synes hensigtsmæssigt i 

forhold til den enkelte patients behandlingssituation, og ikke i forhold til det, som en 

behandling giver mulighed for at inddrage i situationen. Intensionen er at forbedre den 

kliniske vurdering i intensiv sygepleje og forholde sig kritisk til inddragelse af 

teknologisk udstyr. En vurdering som også kan have relation til sygeplejerskens kliniske 

og etiske forståelse af den enkelte patientsituation. Denne kritiske vurdering kan også 

være med til at begrænse teknologiens hastige fremmarch i sygeplejens praksis (Benner 

m.fl. 1999, s.337-338). Ifølge teorien synes det primære i en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje at være den enkelte patients behov samt sygeplejerskens kliniske og etiske 

vurdering af indtrykkene af patienten. Teknologien synes på denne måde at blive et 

kontrolleret redskab, som sygeplejersken har kendskab til og benytter i det omfang, som 

skønnes nødvendigt for at kunne fremme eller lette den enkelte patients situation. Af 

citatet fremgår det, at teknologien kan synes forstyrrende og kan være en medvirkende 
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årsag til, at en kritisk vurdering i forhold til inddragelsen af det teknologiske udstyr ikke 

synes tydelig i en dansk intensiv sygepleje. 

Selvom ovenstående teori beskriver en amerikansk praksis, mener jeg også teorien siger 

noget om intensiv sygepleje i en dansk praksis. Der er flere ligheder mellem dansk og 

amerikansk intensiv sygepleje, idet begge synes at ligge på samme teknologiske 

udviklingsniveau, og at prioriteringen heraf i praksis synes sammenlignelige. Idet 

kvalitative undersøgelser af den danske intensive sygepleje synes at være begrænsede, 

kan den amerikanske teori gøre det muligt at forklare intensiv sygepleje herhjemme. Det 

fænomenologiske perspektiv i egen undersøgelse kan således være med til at 

tydeliggøre dimensioner, som synes betydningsfulde for omsorgen i intensiv sygepleje. 

Ifølge egen undersøgelse bliver det mere tydeligt, at teknologien bør vurderes, således at 

det bliver den enkelte patients udtryk, som får betydning for sygeplejerskens vurdering 

af inddragelsen af teknologisk udstyr. Når der berettes om, at ”teknologien bliver 

forstyrrende”, kan det have sammenhæng med, at det bliver teknologien, der bliver 

afgørende for behandlingsforløbet. Når teknologien inddrages ukritisk i 

behandlingsforløbet - og relevansen ikke vurderes i forhold til den enkelte patients 

situation - synes den at kunne blive forstyrrende for omsorgen af den enkelte patient, 

idet fokus flyttes fra patientens behov til teknologiens muligheder. 

 

For at underbygge vigtigheden af denne kliniske og etiske vurderingsfærdighed af 

teknologien i en omsorgsfuld intensiv sygepleje, fremgår det ligeledes af Benners teori, 

at teknologien bør inddrages i det omfang, den kan være vejledende for en videre 

behandling. Argumentet har relation til, at når der bliver for mange teknologiske 

oplysninger i forhold til den enkelte patientsituation, påvirkes sygeplejerskens kliniske 

og etiske vurderingsfærdighed af relevant teknologisk udstyr i situationen. Det er 

tolkningen af for mange teknologiske oplysninger i forhold til den enkelte 

patientsituation, som kan være med til at fjerne sygeplejerskens opmærksomhed og 

forståelse af den enkelte patient (Benner m.fl. 1999, s.339). 

 

Med afsæt i ovenstående diskussion i forhold til egen undersøgelse kan teknologien i 

intensiv sygepleje i dag opleves som distraherende i forhold til omsorgen for den 

enkelte patient. Denne oplevelse af teknologien kan betyde, at teknologi bliver 
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inddraget på baggrund af sygeplejerskernes større opmærksomhed på de teknologiske 

muligheder for patientsituation, frem for en inddragelse af teknologien som værende et 

vigtig redskab i intensiv sygepleje inddraget med udgangspunkt i den enkelte 

patienssituation. Ifølge egen undersøgelse synes opmærksomheden på den enkelte 

patient at blive betydningsfuld for en omsorgsfuld intensiv sygepleje, hvor teknologien 

inddrages udfra en klinisk og etisk vurdering af den enkelte patients behov.  

4.3.1.2 En mellemmenneskelig betydning i intensiv sygepleje 
Efterfølgende citater fremhæver nogle mellemmenneskelige værdier, som kan komme 

til udtryk, og som synes at have betydning for, at intensiv sygepleje kan forblive 

omsorgsfuld for den enkelte patient og dennes pårørende. 

”Man bliver ikke påvirket af, at pumperne kører, men af at familien er bange for at 
miste sin kære. Så for at tale om sygepleje skal omsorgen også være der”. 
 
”Jeg synes ikke, der skal være alarmer og ting og sager, som forstyrrer de pårørende i 
den sorg, som de skal have lov til at have med deres pårørende”. 
 
I første citat kan det se ud til, at selv om man befinder sig i tæt relation til et meget 

teknologisk miljø, synes et personligt engagement fortsat at have betydning for 

omsorgen i den enkelte patientsituation. Det andet citat fremhæver ligeledes, at selv om 

man befinder sig i et teknologisk miljø med flere teknologiske muligheder, synes en 

mere personlig forståelse fortsat at være betydningsfuld for at patientsituationen opleves 

som omsorgsfuld. 

 

Ved at inddrage teologen og filosoffen K.E. Løgstrups (1905-1981) tanker i forhold til 

problematikkerne i citaterne, så har et personligt engagement i en given situation 

mellem mennesker en etisk fordring om tillidsfuldt at blive modtaget af den anden. 

Tilliden opstår på baggrund af ens udlevering til den anden ud fra en forventning om, at 

den anden modtager ens udlevering. Hvor meget eller hvor lidt der står på spil for et 

menneske i den tillid, som udvises, kan være meget forskelligt. Grundlæggende betyder 

det, at der i et hvilket som helst møde mellem mennesker ligger en uudtalt fordring til 

den anden. Uanset under hvilke omstændigheder, mødet finder sted, eller hvilke 

kendetegn dette møde måtte have, er tilliden os givet. Tilliden er i vores liv og kan ikke 

leves på anden måde, end ved at det ene menneske i begæret om tillid udleverer sig og 

giver mere eller mindre af sit liv i det andet menneskes hånd (Løgstrup 1995, s.25- 28). 
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Når der ifølge citatet siges, ”at man påvirkes af de pårørendes reaktioner”, synes denne 

oplevelse at have relation til en etisk fordring mod den anden, som eksisterer mellem 

mennesker i mødet. Sygeplejersken påvirkes af de pårørendes tillidsfulde forventninger 

og forhåbninger til, at hun med sin livsforståelse samt faglige viden kan være med til, at 

deres pårørende kan blive rask igen. I egen undersøgelse er situationens 

omstændigheder et teknologisk miljø med adskillige muligligheder for at imødekomme 

den enkelte patients behov. Alligevel fremgår det af citaterne, at patientens og dennes 

pårørendes ønske om at blive tillidsfuldt modtaget synes konsekvent at bryde 

forstyrrende ind i situationen.  

 

Ifølge den norske filosof og sygeplejerske Kari Martinsen lever vi i et samfund, hvor det 

er naturvidenskabens instrumentelle fornuft, som har størst indflydelse på vores 

fremskridtstænkning. Med den instrumentelle fornuft eksisterer der en 

behovstilfredsstillelse, som har tilknytning til en teknologisk udvikling. Hvis noget kan 

fremstilles, skal det ifølge den instrumentelle fornufts behovstilfredsstillelse også 

fremstilles. Når vi bliver optaget af denne kulturs udvikling og muligheder, vil det også 

påvirke vore mellemmenneskelige relationer. Vi bliver mere optaget af udviklingens 

resultater og præstationer end af de menneskelige værdier, som eksisterer mellem 

mennesker. Denne instrumentelle fornuft er med til at sætte individet og ikke relationen 

i centrum, hvorved vi i bevægelsen mod den anden bliver optaget af os selv (Martinsen 

1994, s. 35-36). I egen undersøgelse synes intensiv sygepleje at være domineret af 

megen teknologi og dennes udviklingsmuligheder, som kan have relation til en 

instrumentel behovstilfredsstillelse om primært at kunne imødekomme patientens behov 

med teknologiske instrumenter. Ifølge andet citat siges der, at teknologien kan være for 

fremherskende i forhold til den enkelte patients situation, hvilket kan have 

sammenhæng med teknologien som en instrumentel fornuft, der præger intensiv 

sygepleje. Når teknologien som en instrumentel fornuft bliver for dominerende i 

praksis, kan det være med til at ”overdøve” mellemmenneskelige relationer i intensiv 

sygepleje med den konsekvens, at mere personlige behov i en patientsituation bliver 

forstyrret af teknologiens muligheder. 

Omsorgsfuld intensivsygepleje synes ifølge ovenstående diskussion at have en 

betydningsfuld relation til de mellemmenneskelige værdier som spontant eksisterer i 
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mødet mellem mennesker. Disse værdiers ubevidste og konsekvente indgriben i en 

given situation kan være med til at afbalancere teknologien i forhold til betydningen af 

mellemmenneskelige værdier, som kan forekomme i den enkelte patientsituation. Som 

underbyggende herfor fremhæver Benner, at sygeplejerskerne bliver ”gode” til deres 

arbejde, når man i sygepleje formår at socialisere sig solidarisk med ens medmennesker 

på en givende, faglig og uskadelig måde (Benner m.fl.1999, s.17). 

 

I forhold til undersøgelsesspørgsmålene synes omsorgen i intensiv sygepleje at have 

relation til mellemmenneskelige værdier, der altid vil bryde ind i patientsituationen 

trods en fremherskende teknologisk praksis, som synes at dominere. På denne måde, 

synes mellemmenneskelige værdier at blive betydningsfulde for intensiv sygepleje som 

omsorgsfuld i et teknologisk miljø i dag.   

 

4.3.2 Teknologiens indflydelse på samarbejdet i intensivsygepleje 
For at komme teknologiens indflydelse på samarbejde i intensivsygepleje nærmere, kan 

sagens betydning for samarbejdet i intensiv sygepleje, være med til at uddybe dette. Til 

denne uddybelse, synes også teknologiens betydning for et kommunikativt samarbejde, 

samt teknologiens betydning for overblikket over patienten, at være væsentlige 

diskussioner at inddrage. 

4.3.2.1 Sagens betydning for samarbejdet i intensiv sygepleje 
Den anden del af strukturanalysen omhandler mønstrene i sygeplejerskerne samarbejde i 

en intensiv kontekst. Ifølge egen undersøgelse synes samarbejdet at blive styrket af en 

betydningsfuld relation til den teknologiske del i intensiv sygepleje. Efterfølgende citat 

illustrerer teknologiens betydning for samarbejdet i et teknologisk miljø.  

”Den har den betydning, at det fordrer til meget samarbejde, fordi hvis der opstår 
nogle spørgsmål med en eller anden ting, eller hvordan en eller anden maskine virker, 
så har jeg måske haft én erfaring, og der er en anden, som har haft en anden erfaring. 
Så får man egentlig diskuteret, hvad der egentlig er bedst, og hvad er godt for den 
patient. Man bliver tvunget til at hjælpe hinanden og diskutere nogle problemstillinger, 
så derfor giver teknologien større samarbejde”. 
 

Det fremgår ifølge udtalelsen, at teknologien har en afgørende betydning for 

samarbejdet i intensiv sygepleje. Det kan se ud, som om det bliver problemstillinger i 
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forhold til teknologien, der samarbejdes om i intensiv sygepleje, og ikke 

problemstillinger, som har en mere personlig tilknytning til den enkelte patient. 

Samarbejde synes dermed primært at have større relation til teknologiske 

problemstillinger end til mere personlige problemstillinger i patientsituationen. Hvis det 

forholder sig sådan, at samarbejdet overvejende har relation til de teknologiske 

problemstillinger ved patienten, så kan man risikere at mere personlige 

problemstillinger ved patientsituationen bliver af mindre betydning i intensiv sygepleje. 

Som det fremgår af citatet, oplever sygeplejersken, at diskussionerne om teknologiens 

formåen kan være med til at forbedre plejen og omsorgen for den enkelte patient. 

 

Modsat citatet, så synes sygeplejerskens sanselige forståelse af den enkelte patient 

ifølge Kari Martinsen at have en afgørende betydning for, om sygeplejehandlingen 

forbliver faglig og omsorgsfuld for den enkelte patient. Når sygeplejersken fortæller om 

indtrykket af den enkelte patient udlægges samtidig også sygeplejerskens egen fag- og 

livshistorie, som hun bruger for at forstå patienten i situationen. På denne måde kan 

sygeplejersken få en forståelse af den enkelt patient ved at involvere egne menneskelige 

og faglige baggrunde i forståelsen af den anden. Ved at sygeplejersken supplerer sine 

sanseindtryk af den enkelte patienten med sin faglige indsigt kan hun gennem 

fortællingen inddrage kolleger i hendes indtryk af den enkelte patientsituation. Gennem 

fortællingen kan det blive mere klart for sygeplejersken, hvad der synes at tjene den 

enkelte patient bedst. Fortællingen kan på denne måde være med til at få det gode og 

moralske frem i det, som kan være vanskeligt ved en patientsituation. Samtidig kan 

fortællingen også være med til at mobilisere til mere omsorgsfulde handlinger for den 

enkelte patient (Martinsen 1994, s.162- 166). Som det berettes i citatet, synes 

sygeplejerskernes fortællinger at udspringe af problemstillinger ved patientsituationen, 

der ikke har afsæt i de mere personlige problemstillinger ved situation, men i de 

teknologiske problemer, som hører situationen til. Når sygeplejersken ikke synes at 

inddrage egne oplevelser og forståelser af den enkelte patient i fortællingen, kan der 

være risiko for, at sygeplejehandlingen ikke bliver omsorgsfuld for den enkelte patient. 

Ifølge egen undersøgelsen synes sygeplejehandlingen i intensiv sygeplejepraksis i 

mindre grad at omhandle den enkelte patient, og i højere grad at fokusere på det 

teknologiske og generelle ved patientsituationen. I egen undersøgelse synes 
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fortællingerne mest at dreje sig om de teknologiske sygeplejehandlinger, som hører 

patientsituationen til. Når fortællinger i intensiv sygepleje ofte omhandler teknologiske 

problemstillinger, synes den enkelte patient ikke at blive integreret i fortællingen, 

hvilket også kan få betydning for sygeplejehandlingerne som omsorgsfulde for den 

enkelte patient.  

 

Ligeledes fremgår det af sygeplejeteoretikeren Merry Elisabeth Scheel, at i sygepleje er 

det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem ”fag og sag”. Sygeplejefagets sag er at 

pleje og drage omsorg for mennesker, hvormed faget bliver vejen, der fører til sagen. 

Faget og fagligheden tilhører det genstandsområde, som sygeplejen befinder sig i i 

praksis, og er de metoder, teorier og instrumenter, som er medvirkende til, at fagets sag 

tilgodeses. Fag og sag kan dog under bestemte omstændigheder bevæge sig på afstand 

af hinanden. En årsag hertil kan være en for kraftig specialisering i sygeplejens praksis, 

som vil kunne medføre nogle konsekvenser for helheden og overblikket over den 

enkelte patientsituation (Scheel 1994 s.102- 105). Der siges i citatet, ”at den megen 

teknologi er med til at befordre samarbejdet mellem sygeplejerskerne i en intensiv 

sygeplejepraksis”. Idet genstandsområdet for fagligheden i intensiv sygepleje 

overvejende synes at være det teknologiske udstyr, kan en forsat udvikling af 

teknologien også få konsekvens for omsorgen i intensiv sygepleje. Teknologiens 

konstante forandring kræver løbende sygeplejerskernes opmærksomhed, således at 

teknologien ikke bliver en forhindring for sagen i intensivsygepleje. Hvis ikke 

sygeplejerskerne er fortrolige med deres genstandsområde, kan det gøre det sværere at 

drage omsorg, hvilket hører til sagen i sygeplejen. I egen undersøgelse synes 

samarbejdet om teknologiske problemstillinger at være med til at fremme omsorgen for 

den enkelte patient. At sygeplejerskerne udveksler erfaringer omkring teknologien i 

lignende patientsituationer, kan være en måde at fremme sagen i intensiv sygepleje, 

forstået som omsorgsfulde sygeplejehandlinger for den enkelte patient. En større 

teknologisk specialisering i intensiv sygepleje kan dermed være årsag til, at faget og 

sagen bevæger sig på afstand af hinanden. Den hurtige teknologiske udvikling kan gøre 

det sværere at fokusere på sagen i intensiv sygepleje, som synes at have tilknytning til 

dét at drage omsorg for mennesker. Når det siges, ”at teknologien befordrer større 

samarbejde”, kan det være et udtryk for en specialisering, som kan medføre en større 
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afstand mellem sag og fag i intensiv sygepleje. På denne måde kan det blive sværere at 

bevare overblikket og helheden i en omsorgsfuld intensiv sygepleje. 

 

Ovenstående diskussion påpeger vigtigheden af omsorgen i intensiv sygepleje, som 

værende af betydning for en mere personlig og individuel omsorg for den enkelte 

patient, selvom intensive sygeplejepraksis domineres af teknologiens hurtige udvikling.  

Artiklen ”Kriser i helsevesenet: Utfordringer for omsorgsarbeideren” af Eva Gjengedal 

omhandler årsager til den omsorgs- og behandlingskrise, som eksisterer i det moderne 

sundhedsvæsen. Denne krise berører sundhedspersonalets arbejdsvilkår på forskellig 

måde, og i sidste instans rammes også patienten af krisen i sundhedsvæsnet. Udover 

øgede behandlingsmuligheder og økonomi spiller den enkelte sundhedsarbejders 

forståelse af krisen også en afgørende rolle for en løsning af krisen. Artiklen fremhæver, 

at selvom de medicinske kundskaber er en nødvendig forudsætning for behandlingen af 

patienten,  er disse kundskaber ikke altid tilstrækkelige for at kunne forstå den enkelte 

patients situation. Til tider kan kundskaberne være medvirkende til, at en mere 

personlig forståelse af patienten i situationen bliver hæmmet, idet kundskaberne 

kategoriserer oplevelsen af patienten. Skemaer og andre redskaber er nyttige i plejen, 

men de kan bliver utilstrækkelige i forhold til en mere personlig forståelse af den 

enkelte patient. Sundhedspersonalet må derfor hele tiden være opmærksomme på 

redskabernes og teknikkens begrænsninger i plejen, således at oplevelsen af den enkelt 

patient inddrages mere i plejen. Billedligt beskriver forfatteren, at omsorgskrisen kan 

løses ved, at sundhedspersonalet fjerner sine ”biomedicinske” de briller, som vil rette 

opmærksomheden i en bestemt retning. På den måde kan der i højere grad blive 

mulighed for at inddrage oplevelsen af den enkelte patient i plejen (Alvsvåg m.fl. 1997, 

s.147-165). Selvom sygeplejerskernes teknologiske fortrolighed spiller en afgørende 

rolle i en intensiv sygepleje, kan ovenstående artikel være med til også at argumentere 

for betydningen af en mere personlig omsorg i intensiv sygepleje. En mere personlig 

pleje af den enkelte patient synes fortsat at have betydning for, om intensiv sygepleje 

kan forblive omsorgsfuld. Sygeplejerskernes samarbejde synes i egen undersøgelse 

primært at omhandle teknologiske problemer, der også kan være med til at fjerne 

opmærksomheden fra noget mere personligt ved den enkelte patient. Med afsæt i citatet 

bliver det vigtigt, at der i intensiv sygepleje også bliver inddraget oplevelsen af den 
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enkelte patient i samarbejdet om teknologien. At gøre oplevelsen af den enkelte patient 

tydeligere i intensiv sygepleje kan således være med til at fremme en omsorgsfuld 

intensiv sygepleje i en teknologisk domineret praksis. 

 

I forhold til undersøgelsesspørgsmålene synes teknologien at være medvirkende til et 

større samarbejde i intensiv sygepleje. Teknologiens hurtige udvikling synes at være 

årsagen til, at fortællinger bliver betydningsfulde for intensiv sygepleje i dag. Ifølge 

egen undersøgelse omhandler samarbejdet mere teknologiske problemstillinger end  

personlige og individuelle problemstillinger i plejen. Når den enkelte patient ikke bliver 

integreret i fortællingerne i intensiv sygepleje, kan det være med til at bevæge intensiv 

sygepleje på større afstand af individuelle behov i situationen. Denne større afstand 

mellem mere individuelle og generelle problemstillinger i patientsituationen synes også 

at have relation til sagen i intensiv sygepleje, som er en omsorgsfuld intensiv sygepleje i 

forhold til den enkelte patient. 

4.3.2.2 Teknologiens betydning for et kommunikativt samarbejde 
Af interviewteksterne fremgår det, at den moderne teknologi er en udfordring for den 

intensive sygepleje. Den synes også at være en udfordring for sygeplejerskernes viden 

og kunnen i praksis. Udfordringen, som den kan opleves i en intensiv praksis, 

fremkommer i det følgende citat: 

 ”Men det teknologien gør, den udvikler sig, og den ændrer sig, og der kommer nye ting 
til. Og så er det, man står i en periode med noget nyt, som man lige skal have i 
hænderne og finde ud af, hvad er. Og i den periode kan de der episoder opstå, hvor man 
er usikker på, hvad det lige er omkring dette her. Denne periode smitter af på ens 
samarbejde med kolleger, og så er det afgørende, at man føler sig tryg ved hinanden”. 
 
Citatet omhandler, hvorledes en teknologisk kunnen i intensiv sygepleje også synes at 

have en tilknytning til et mere kommunikativt samarbejde blandt sygeplejerskerne i 

intensiv sygepleje. Citatet kan tolkes som, at når teknologien er fremmed, får 

sygeplejerskernes kommunikative samarbejde betydning for, om plejen kan lykkes. 

Omvendt fremgår det også, at når teknologien er bedre kendt, synes et kommunikativt 

samarbejde at træde mere i baggrunden. En årsag til, at en mere teknologidomineret 

kommunikation synes at have betydning for samarbejdet og plejen, kan være, at 

teknologiens udvikling i intensiv sygepleje påvirker, om hvad man kommunikerer og 

hvordan, samt hvordan, man samarbejder. 
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Om samarbejdet i intensiv sygepleje fremgår det i artiklen ”Tecnology – an actor in the 

ICU: a study in workplace research tradition”(2003) af Ann-Charlott Wikström m.fl., 

at teknologien influerer på mange fronter på en intensivafdeling. Den påvirker 

arbejdsfordeling og arbejdsgang og omformulerer traditionel praksis til en moderne 

praksis, der kræver, at personalet har evne til at ”se”, når de skal løse problemer i 

intensiv sygepleje. Resultatet, som ligger til grund for artiklen, viser, at problemløsning 

i intensiv sygepleje i dag synes at være mere end det at tale sammen. Det handler om at 

kunne se de teknologiske problemer. Det drejer sig ikke bare om en kommunikativ og 

håndværksmæssig kunnen i sygeplejerskernes samarbejde i praksis.  

Udviklingen har ført til, at mennesket og maskinen bliver vævet sammen i en 

problemløsningsproces. Derfor bliver det afgørende, at sygeplejerskerne samarbejder og 

”låner” af hinandens viden. For at opnå sådan et gnidningsløst samarbejde på 

intensivafdelingen kræver det, at sygeplejerskerne indbyrdes viderefører og diskuterer 

deres teknologiske viden med hinanden. 

Ifølge artiklen synes teknologien at have en vigtig betydning for, om plejen lykkes, idet 

vedligeholdelsen af det teknologiske apparaturs funktioner bliver vigtigere end en 

omsorgsfuld intensiv sygeplejepleje. I citatet siges der, ”at i perioder med nyt 

apparatur kan det få betydning for en omsorgsfuld pleje, at man kan bruger hinandens 

erfaringer for at kunne bevare en omsorgsfuld pleje”. På denne måde synes en 

indbyrdes kommunikation om teknologiens funktioner at blive betydningsfuld for en 

omsorgsfuld intensiv sygepleje. Ved at sygeplejerskerne udveksler erfaringer om 

teknologien med hinanden i perioder med nyt apparatur, lærer sygeplejerskerne 

hurtigere apparaturet at kende. Der bliver således mere tid til at være omsorgsfuld 

overfor den enkelte patient. Kommunikation i sygepleje kan ifølge Kari Martinsen have 

relation til fortællingen, som udspringer fra vore grundlæggende livsytringer. 

Fortællingen har til formål at ændre vore grundholdninger, idet vi gennem fortællingen 

tvinges til at forholde os kritisk til de fundamentale spørgsmål om ondt og godt, før et 

brugbart regelsæt kan dannes og anvendes. Dermed bliver det fortællingen, der peger på 

moralen, og det gode som bliver retningsgivende i sygepleje. Idet sygepleje både er 

karakteriseret ved at forstå gennem praktiske færdigheder og det sansende nærvær er 

fortællingen med til, at man i sygepleje også tænker i andet end begrebssystemer og 
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modeller, der ellers dominerer den teknologiske udvikling. Med denne udvikling for øje 

kan fortællingen i sygepleje ændre sig til kun at omhandle overordnede 

begrebssystemer, som ikke synes at medinddrage de grundlæggende livsytringer, der 

har betydning for en omsorgsfuld sygepleje (Martinsen 1994, s.122-137). Ifølge citatet 

synes samarbejde i intensiv sygepleje primært at omhandle teknologiske 

problemstillinger, der også kan være udtryk for, hvorledes den teknologiske tankegang 

er med til at fjerne opmærksomhed fra det, der synes at have betydning for den enkelte 

patient i situationen. Sygeplejerskernes oplevelser og udlægninger af teknologiske 

problemstillinger indeholder umiddelbart ikke de personlige oplevelser af den enkelte 

patient, men tilhører overvejende overordnede begreber, som kan komme et teknologisk 

problem nærmere. Sygeplejerskernes udveksling af generelle problemstillinger i 

intensiv sygepleje synes ikke at være medvirkende til at ændre de fundamentale 

holdninger, som kunne have en moralsk betydning for at bevare intensiv sygepleje som 

omsorgsfuld for den enkelte patient.  

 

Med afsæt i egen undersøgelse synes den teknologiske udvikling i intensiv 

sygeplejepraksis også at få betydning for, hvad sygeplejerskerne samarbejder om i 

praksis. Ud fra en forståelse af sygepleje som værende i overensstemmelse med den 

interaktionelle sygepleje, der placere sygepleje i et spændingsfelt mellem 

naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab, bliver det tydeligere, hvilken 

betydning og indvirkning teknologien kan have for intensiv sygepleje. Ifølge den 

interaktionelle sygepleje, indgår der i en given situation tre forskellige handlemåder, 

som har relation til det spændingsfelt, som sygeplejen tilhører. Afhængigt af 

problemstillingen i situationen kan den ene handlemåde være mere fremtrædende end 

de andre. Når praksis domineres af teknologiens udvikling og de dertil hørende 

videnskaber, vil problemstillingerne, som sygeplejerskerne samarbejder om, ligeledes 

primært have relation til disse videnskaber. På denne måde vil den intensive sygepleje 

primært være styret af handlemåder med tilknytning til naturvidenskaben, og i mindre 

omfang til de øvrige to handlemåder. Selvom det at kunne betjene teknisk apparatur på 

en omhyggelig og ansvarsfuld måde også hører med til en omsorgsfuld handlemåde i 

den interaktionelle sygepleje, kan en sygepleje, som overvejende indeholder 

naturvidenskabelige handlemåder, føre til en fordrejning af en omsorgsfuld sygepleje, 
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hvor alle tre handlemåder indgår. Hvis de to øvrige handlemåder konsekvent bliver 

mindre fremtrædende i forhold til de mere naturvidenskabelige og objektive 

handlemåder, synes denne fordrejning at kunne være årsag til en mere ensidig sygepleje, 

som ikke giver plads til nuancerede sygeplejehandlinger med et frigørende potentiale, 

som giver sygepleje og omsorg flere facetter og muligheder for handlingskompetence 

(Scheel 1994, s.135-136). Ifølge citater fra egen undersøgelse synes teknologiens 

udvikling at have betydning for intensiv sygepleje. Når teknologien udvikler sig, er det i 

intensiv sygepleje medvirkende til at fremhæve den naturvidenskabelige handlemåde, 

som har mere relation til teknologien end de øvrige to. En risiko herved kan være, at 

intensiv sygepleje ikke bliver i overensstemmelse med en interaktionel sygepleje, hvor 

alle tre handlemåder indgår. Den kan blive mere ensporet i forhold til den handlemåde, 

der har relation til teknologien.  

 

Med afsæt i ovenstående diskussion siges der i citatet, ”at teknologiens indflydelse på 

intensiv sygeplejepraksis også synes at have betydning for, hvad der tales om i 

samarbejdet om ny teknologi”. Filosoffen Steen Wackerhusen beskriver, at sproget, 

som anvendes i praksis, har betydning for dannelsen af professionsidentiteten. De 

teknologiske problemstillinger, som sygeplejerskerne samarbejder om, kan således 

sprogligt have indflydelse på dannelsen af professionsidentiteten i intensiv sygepleje. 

Teknologiske problemstillinger kan medføre det, som Wackerhausen beskriver som et 

”steriliseret” sprog, der ikke inddrager patienten som et menneske i forhold til følelser, 

værdier og kulturelle tilhørsforhold, men i stedet som et måleligt legeme. En ændring af 

dette ”steriliserede” sprog, så flere humanistiske elementer vil indgå, kan også have 

betydning for intensiv sygepleje som omsorgsfuld. At ændre det spørgerum - og dermed 

også den spørgepraksis - som eksister i en intensiv sygeplejepraksis til også at 

indbefatte nødvendigheden af flere humanistiske spørgsmål, kunne også få betydning 

for omsorgen intensiv sygepleje (Wackerhausen 2002, s.69).  

På denne måde synes samarbejdet om teknologien i intensiv sygepleje at få betydning 

for en omsorgsfuld intensiv sygepleje. Ifølge det, der siges i citatet, synes mere 

humanistiske spørgsmål ikke at gøre sig gældende i samarbejdet om ny teknologi. En 

risiko ved kommunikationen i samarbejdet om ny teknologi i praksis kan være en 

ændret opfattelse af, hvad der synes at være af betydning for en omsorgsfuld intensiv 
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sygepleje. Sprogligt kan intensiv sygepleje ændre sig til i højere grad at omfatte et 

teknologisk sprog, hvor der kommunikeres mere om apparatur, end om en omsorgsfuld 

sygepleje for den enkelte patient, hvor mere humanistiske elementer indgår. Et udbredt 

teknologisk sprog i intensiv sygepleje synes også at være med til at fjerne intensiv 

sygepleje fra de mellemmenneskelige værdiers betydning i forhold til etiske 

sygeplejehandlinger.  

 

I forhold til egen undersøgelse synes udvekslingen af teknologiske problemstillinger 

blandt intensivsygeplejersker primært at føre til en højnelse af deres teknologiske 

færdigheder, hvilket også synes at have en afgørende betydning for intensiv sygepleje 

som omsorgsfuld. For at sygeplejerskernes samarbejde fortsat kan føre til en 

omsorgsfuld sygepleje er det væsentligt, at sygeplejersken er fortrolig med den 

anvendte teknologi i patientsituationen, således at sygeplejerskens fortrolighed med 

betjening af teknologien kan være med til at fremme omsorgen i plejen af den enkelte 

patient. Samtidig kan en større bevidsthed om sprogets betydning for omsorgen i 

intensiv sygepleje med til at fremme de humanistiske elementer i intensiv sygepleje.  

4.3.2.3 Teknologiens betydning for overblikket over patienten 
Udover, at teknologien kan være en udfordring for samarbejdet i intensive sygepleje, 

synes teknologien også at have en betydning for, hvordan sygeplejerskerne vælger at 

observere patienterne.  

”Jeg synes, teknologien påvirker vores samarbejde. Det, jeg kommer på, er i forhold til 
overbliksmæssigt. Hvis jeg lige skulle have overblik over patienten her, er det noget helt 
andet. Her er vi hele vejen rundt om patienten. Det der med puls, blodtryk, giver et 
ekstremt godt billede af, hvor jeg har patienten egentlig. Løber der noget derinde eller 
ingenting. 
Så teknologien giver et utroligt godt overblik, som også kan give et godt samarbejde. 
Når den enkelte sygeplejerske oplever overblik, oplever hun overskud”. 
 
Ifølge citatet har teknologien en stor betydning for de observationer samt vurderinger af 

patientens tilstand, der konstant fortages i tilknytning til behandlingen. Ifølge citatet kan 

det se ud, som om observationen af den enkelte patient overvejende sker via en fysisk 

forståelse af patienten, som igen kan få betydning for forståelsen af patientens tilstand. 

Oplysninger om patientens blodtryk og puls bliver fremhævet som betydningsfulde 

observationer i forhold til et overblik over patienten. I overensstemmelse med citatet 
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synes overblikket i forhold til patienten i intensiv sygepleje ikke at inddrage, hvorledes 

den enkelte patient opleves som person, men mere at basere sig på de fysiske 

oplysninger, som teknologien konstant leverer om patientens tilstand. Når overblikket af 

patienten i intensiv sygepleje primært dannes ud fra de fysiologiske oplysninger om 

patienten, synes mere individuelle udtryk hos patient at være af mindre betydning i 

forhold til sygeplejerskens overblik over patienten som helhed. Hvis det forholder sig 

sådan, så synes sygeplejehandlinger ligeledes at have relation til en fysiologisk 

forståelse af patienten og ikke en mere personlig forståelse, som kan have tilknytning til 

de fysiologiske oplysninger.  

 

Ovenstående problematik om overblikket over den enkelte patient i intensiv sygepleje 

kan diskuteres i relation til andre undersøgelser, der omhandler relevante dele af 

sygeplejes kontekst i forhold til problematikken. Den norske sygeplejerske Torunn 

Hamran beskriver sygeplejes kontekst som værende bestående af to rationaliteter. Den 

ene er en omsorgsrationalitet, som har tilknytning til pleje og omsorg i sygepleje og er 

uløseligt bundet sammen med det værdimæssige ved menneskets liv. Den anden 

rationalitet i sygeplejes kontekst er en behandlingsrationalitet, som har tilknytning til de 

standardiserede regler, som udtrykkes i et instrumentelt og strategisk perspektiv. På 

denne måde bliver sygepleje placeret mellem to forskellige måder at forstå og handle 

over for patienten på. På den ene side har handlingen relation til diagnosen, og den har 

til formål at føre til resultater inden for behandlingen. Den anden måde, som handlinger 

kan udføres på, har relation til mellemmenneskelige værdier, der får betydning for 

plejeopgaverne, og som udspringer af den enkelte patients tilstand her og nu. Kunsten 

indenfor sygeplejefaget bliver på denne måde at forene disse to rationaliteter, således at 

målrettede sygeplejehandlinger udføres både i overensstemmelse med 

mellemmenneskelige værdier og standardiserede regler. Ved at lade 

behandlingsrationaliteten være en slags vejviser for omsorgsrationaliteten bliver det 

muligt for sygeplejersken at udføre omsorgsfulde sygeplejehandlinger, som udspringer 

af begge rationaliteters ligeværdige tilstedeværelse i sygeplejes kontekst (Hamran 1987, 

s.56-59). I citatet i egen undersøgelse siges der, at overblikket over patienten primært 

synes at have relation til de fysiologiske oplysninger om patienten, som umiddelbart 

kun vil inddrage den ene af de to forskellige rationaliteter, som indgår i sygeplejens 
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kontekst. Når mellemmenneskelige værdier ikke bliver inddraget i forståelsen af den 

enkelte patients her og nu situation, synes forståelsen - og dermed også overblikket over 

den enkelte patient som en helhed - ikke at have betydning i intensiv sygepleje. 

Uddybende til betydningen af mellemmenneskelige værdier i intensiv sygepleje siges 

der i citatet, ”at det er blodtryk og puls, som er vigtige for overblikket”, hvilket ikke 

synes at være i overensstemmelse med en omsorgsfuld intensiv sygepleje, hvor begge 

rationaliteter får betydning for overblikket over den enkelte patient som en helhed. 

 

Som en modsætning til ovenstående problematik synes teknologien ifølge en svensk 

feltundersøgelse af en intensiv sygeplejepraksis at have en anderledes betydning i 

intensiv sygepleje. Artiklen ”Patient on display – a study of everyday practice in 

intensive care” (2003) af Ann-Charlott Wikström omhandler feltundersøgelsen, som 

gik ud på at opnå en forståelse af, hvad der har betydning for tilblivelsen af 

sygeplejehandlinger i forbindelse med modtagelsen af patienter i en intensiv praksis. 

Ifølge undersøgelsens resultater fremkommer det, at teknologien spiller en afgørende 

rolle for hvilke sygeplejehandlinger, der bliver praktiseret i en intensiv praksis. 

Teknologiens udvikling har gjort det muligt at gøre ting i praksis, som ikke var muligt 

uden teknologien. Den megen teknologi i en intensiv praksis kan betragtes som en 

udvidelse af patienten, idet fx berøring ikke længere er nødvendig for at kunne 

konstatere en patients hjerterytme. På denne måde kan teknologien betragtes som en 

ligeværdig deltager i praksis på niveau med sygeplejersken, som deltager. Da teknologi 

ikke kan kommunikere med hinanden, bliver det sygeplejerskernes skrevne og verbale 

kommunikation med hinanden, der kombinerer teknologiens informationer med 

sygeplejerskernes erfaringer fra tidligere. Dermed indgår teknologien i intensiv 

sygepleje i dannelsesgrundlaget for intensive sygeplejehandlinger. 

Ifølge det, der siges i citatet, ”er det de teknologiske oplysninger om patienten, der 

bliver vigtige for overblikket over patienten”. I overensstemmelse med resultaterne fra 

den svenske undersøgelse bliver det de teknologiske oplysninger om patienten, som 

synes vigtige for et større overblik over patienten. Ved at sammenholde 

feltundersøgelsen med egen undersøgelse kan intensiv sygepleje betragtes som en 

vekselvirkende kommunikation mellem teknologien og sygeplejerskerne. På denne 

måde kommer teknologien til at indgå i intensive sygeplejehandlinger, hvilket synes 
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betydningsfuldt for dannelsesgrundlaget af selve sygeplejehandlingen i et teknologisk 

miljø.  

Idet udviklingen fortsat medfører øgede teknologiske muligheder i den intensive 

praksis, kan teknologien ses som en berigelse af den intensive sygepleje. Teknologien 

gør det muligt for sygeplejersken at kunne foregribe hændelser i den enkelte 

patientsituation udfra teknologiske oplysninger om patienten. Samtidig hermed synes 

sygeplejerskens observationer af patientens individuelle symptomer også at have en 

afgørende betydning for sygeplejerskens overblik over patienten som en helhed. Det er 

disse mere personlige observationer af den enkelte patient, som sammenholdt med de 

teknologiske oplysninger om patienten tilstand, der kan føre til et bedre overblik over 

den enkelte patients situation. Udfra denne betragtning kan sygeplejerskens overblik 

over den enkelte patients tilstand ikke kun dannes på baggrund af den ene form for 

patientinformation, men bør dannes både på baggrund af mere individuelle oplevelser 

og teknologiske oplysninger om den enkelte patient.  

Underbyggende hertil beskriver Torunn Hamran, at det vigtigste i sygepleje er at 

iagttage den enkelte patient samt at vide, hvad og hvordan man skal iagttage patienten. 

Det bliver disse iagttagelser af den enkelte patient, som får en afgørende betydning for, 

hvad sygeplejersken vælger at vurdere som hensigtsmæssige handlinger, som vil kunne 

føre til forbedring af den enkelte patients situation (Hamran 1987, s.61-64).  

 

I forhold til egen undersøgelse synes teknologien - i overensstemmelse med litteraturen 

- ligeledes at være betydningsfuld i forhold til at få overblik over den enkelte 

patientsituation. Teknologien kan betragtes som en udvidelse af sygeplejerskens 

sanselige mulighed for overblikket af den enkelte patientsituation. Denne teknologiske 

udvidelse af sygeplejerskens muligheder synes ifølge egen undersøgelse også 

medvirkende til at give mere tid i praksis. Tiden, som frigives, kan få betydning for 

omsorgen, idet opmærksomheden til den enkelte patient som menneske ikke forstyrres 

af behandlingens gøremål. Af egen undersøgelse synes teknologien på denne måde at 

være betydningsfuld for en omsorgsfuld intensiv sygepleje bestående af både en 

behandlingsrationalitet og en omsorgsrationalitet. 
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4.3.3 Teknologiens betydning for relationen til den enkelte intensive patient 
Til forståelsen af teknologiens betydning for relationene til den enkelte patient, kan 

teknologiens indflydelse på forståelsen af omsorgen samt teknologiens betydning for en 

omsorgsfuld tænkemåde i intensiv sygepleje, være med til at komme denne forståelse 

nærmere. 

4.3.3.1 Teknologiens indflydelse på forståelsen af omsorg 
Den intensive sygepleje er, som tidligere nævnt, præget af en fremherskende 

teknologisk udvikling, som dominerer praksis. Teknologien synes så omfattende i en 

intensiv sygepleje, at en nærmere forståelse af, hvordan sygeplejersken oplever 

patienten i et teknologisk miljø, bliver interessant at undersøge nærmere. I det følgende 

citat beretter en sygeplejerske om hendes oplevelse af patientforløb i relation til 

mængden af det teknologiske udstyr, som indgår i behandlingen. 

”Jo mere stabil og jo mindre apparatur kommer patienterne som personer til at træde 
frem. Man har mulighed for at lære dem at kende, jo bedre de får det, og inddrage de 
pårørende. 
I starten kan man måske godt kende patienterne ud fra deres apparatur, som er 
tilkoblet. Fx det er hende med dialysen. Jo længere tid de har ligget bliver de en del af 
afdelingen, og så siger man det er ham Peter Jørgensen på stue 10”. 
 
Af citatet fremgår det, hvorledes mængden af teknologi kan have betydning for 

oplevelsen af den enkelte patienten som en person. Det kan tolkes således, at mængden 

af det apparatur, der omgiver patienten, får betydning for, hvor tydeligt patienten 

kommer til at træde frem som person. Her kan det se ud til, at omfanget af teknologisk 

udstyr kan være med til at påvirke oplevelsen af den enkelte patient i situationen. Ifølge 

citatet kan det se ud til, at teknologien er med til at gøre patienten mere upersonlig i 

intensiv sygepleje. Når oplevelsen af den enkelte patient bliver influeret af mængden af 

den teknologi, som indgår til behandlingen, synes en større opmærksomhed på 

teknologien at være medvirkende til at påvirke, hvordan den enkelte patient kan forstås i 

relation til en omsorgsfuld intensiv sygeplejepleje af den enkelte patient.  

 

Den problematik, som udspringer af citatet, kan diskuteres i forhold til andre 

undersøgelser af spændingsfeltet mellem teknologien og intensiv sygepleje. I artiklen 

”Technology and human nursing care: (ir)reconcilable or invented difference?” (2000) 

ser forfatterne Barnard og Sandelowski nærmere på, hvorledes forholdet mellem 
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teknologien og personlig omsorg kan forstås i en sygeplejepraksis i dag. Historisk set 

har man inden for sygeplejen skildret den medicinske teknologi, som værende årsag til, 

at patienterne mister deres individualitet i sygeplejen. Modsat er det forfatternes 

opfattelse, at teknologi og omsorgsfuld sygepleje indgår i praksis som to forskellige, 

men alligevel forenelige, dele. Forskellighederne fremkommer på baggrund af de 

paradigmer, som teknologien og sygeplejen hver især udspringer af. Disse 

forskelligheder bliver yderligere styrket af teknologiens mere herskende fremtræden i 

praksis i dag i modsætning til en mere begrænset fremtræden af de grundlæggende 

mellemmenneskelige værdier, som også har betydning for omsorgsfuld sygepleje. 

I artiklen sammenholdes forskellige undersøgelser af patienters oplevelser med den 

medicinske teknologi og omsorgsfuld sygepleje i praksis. Ved at belyse dette forhold, 

uddyber artiklen en forenelighed mellem medicinsk teknologi og omsorgsfuld sygepleje 

i praksis. Det viser sig, at den teknologiske udvikling gennem tiden har medført, at 

skellet mellem mennesket som person og teknologien som upersonlig er blevet mere 

utydelig. Teknologiens udvikling har påvirket vores opfattelse af, hvad der forstås som 

personlig og som upersonlig omsorg i en sygeplejepraksis. Øget effektivitet og bedre 

behandlingsmuligheder i praksis har også været med til at påvirke opfattelsen af en 

omsorgsfuld sygepleje. Det er en mere teknisk tankegang, sygeplejersken anvender i 

forhold til teknologien, hvilket også kan påvirke opfattelsen af, hvad omsorgsfuld 

sygepleje er, og hvordan omsorgsfuld sygepleje bliver forstået. I stedet for at begreber 

som indlevelse og medfølelse har værdi i en omsorgsfuld sygepleje har udviklingen 

medført, at omsorgen bliver kategoriseret og identificeret i overensstemmelse med en 

teknisk tankegang. Dermed er det ikke teknologien i sig selv, som gør sygepleje mindre 

omsorgsfuld i praksis, men mere hvad der prioriteres som værende essentielt for en 

omsorgsfuld sygepleje i praksis. Ifølge artiklen opstår foreneligheden mellem teknologi 

og omsorgsfuld sygepleje som et produkt af den tekniske tankegang, som overvejende 

gør sig gældende i dagens praksis.   

Ifølge det, der siges i citatet, synes det teknologiske udstyr, som indgår i behandlingen, 

at have indflydelse på oplevelsen af den enkelte patients situation. Når sygeplejersken 

genkender den enkelte patient ud fra det teknologiske udstyr, der anvendes til 

behandlingen, synes det at være en mere teknisk tankegang, som gør sig gældende i 

intensiv sygepleje. Denne teknologiske tankegangs indflydelse på intensiv sygepleje 
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kan bekræftes yderligere af citatet, idet patienten som person kommer til at træde 

tydeligere frem, i takt med et aftagende behov for teknologisk apparatur til 

behandlingen. Ud fra en tolkning af citatet synes en teknisk tankegang i praksis at være 

med til at ændre forståelsen af en omsorgsfuld intensiv sygepleje fra at udspringe af 

grundlæggende mellemmenneskelige værdier til at være en omsorg, som ydes i 

overensstemmelse med den teknologiske effektivitet.  

 

Med afsæt i diskussionen omhandlende en teknisk tankegang i intensiv sygepleje synes 

fornuft og følelser begge at være vigtige egenskaber i en omsorgsfuld interaktionel 

sygepleje ifølge Scheel. Den første forholdsmåde er en rationel målrettet og nødvendig 

indgriben over for patienten, og den anden er en modtagende forholdsmåde for den 

enkelte patients situation. Begge forholdsmåderne vil ofte være sammenfaldende i den 

enkelte patients situationen. Det vigtige er, at sygeplejersken er bevidst om, at følelser 

er tæt forbundet med kropslig erkendelse, hvilket kan være med til at farve den enkelte 

patientsituation. Sygeplejersken ved, at pleje og omsorg er baseret på intersubjektive 

relationer, hvori hun selv indgår, hvilket indebærer, at sygeplejerske og patient er 

afhængige af hinanden. Omsorgsfuld sygepleje er således en rationel og erkendt 

aktivitet, som har stor betydning for menneskets liv, helbred og velfærd (Scheel 1994, 

s.212-215). Ifølge den interaktionelle sygepleje, får sygeplejerskens indlevelse i den 

enkelte patients situation betydning for en omsorgsfuld intensiv sygepleje. Når der i 

citatet i egen undersøgelse siges, at ”patienten genkendes på baggrund af det 

teknologiske udstyr, der anvendes til behandlingen af patienten”, synes en 

fornuftsmæssig forholdsmåde at være styrende for forståelsen af patientsituationen, og 

en følelsesmæssig forholdsmåde synes ikke at være inddraget. Ifølge citatet er det først, 

når mængden af det teknologiske apparatur ikke længe kræver sygeplejerskens 

rationelle forholdsmåde, at den anden mere følelsesbetonede forholdsmåde træder frem 

i patientsituationen. Med afsæt i citatet synes intensiv sygepleje at blive mere 

omsorgsfuld, når mængden af teknologisk udstyr er aftagende i den enkelte patients 

situation. Mindre teknologisk udstyr i patientsituationen kan være med til, at begge 

forholdsmåder bliver mere fremtrædende i den enkelte patientsituation, idet betydningen 

af en intersubjektiv relation synes at fremmes ved mindre teknologi.  
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Af ovenstående diskussion fremkommer det, at teknologiens indvirkning på intensiv 

sygepleje synes at have stor betydning for en omsorgsfuld intensiv sygepleje i praksis. 

Teknologien indgår ikke som en ubetydelig genstand i en intensiv sygepleje, men vil 

følge udviklingen og blive ved at påvirke og indvirke på forståelsen af en omsorgsfuld 

intensiv sygepleje. For at intensiv sygepleje fortsat kan udføres i overensstemmelse med 

omsorgsfuld sygepleje for den enkelte patient, synes en afklaring af teknologiens 

funktion og formål at være nødvendig. Overvejende synes en afklaring af, hvorledes 

teknologien indvirker samt forventes at kunne indvirke på intensiv sygepleje i 

fremtiden, at have betydning for omsorgen i intensiv sygepleje. Denne afklaring bliver 

vigtig i forhold til at bevare mellemmenneskelige værdier, hvilket synes at have 

betydning for en omsorgsfuld intensiv sygepleje. Ligeledes konkluderes der i artiklen 

”A critical review of the belief that tecnology is a neutral object and nurses are its 

marster” (1997) af Alan Barnard, at teknologien ikke indgår som et ligegyldigt redskab 

i sygeplejens praksis, men at den er med til at forme, hvorledes omsorgsfuld sygepleje 

udføres. Ud fra en kritisk analyse af litteratur om sygepleje belyser artiklen vigtigheden 

af en forståelse for forholdet mellem sygepleje og teknologi. Forfatteren konkluderer, at 

for mange sygeplejersker er teknologien ikke blot en ubetydelig realitet, men den 

påvirker praksis og de værdier, som hører sig en omsorgsfuld sygepleje til. Ofte forløber 

teknologiens dannelse af sygeplejes praksis uden anerkendelse af eller forståelse for 

sygeplejens grundværdier, hvorfor forholdet bør undersøges nærmere. 

 

I forhold til egen undersøgelse synes teknologien ikke at indgå i plejen uden samtidig 

også at påvirke, hvorledes den enkelte patient opleves i intensiv sygepleje. Megen 

teknologi kan gøre, at patienten opleves i tæt relation til teknologien. Den personlige 

oplevelse af patienten, som er betydningsfuld i forhold til omsorgsfuld intensiv 

sygepleje, synes ikke at blive inddraget. For at fremme vigtigheden af en personlig 

oplevelse af patienten i tilknytning til megen teknologi, synes en større bevidsthed om 

teknologiens indflydelse på oplevelsen af den enkelte patient vigtig i forhold til at 

bevare en omsorgsfuld intensiv sygepleje.  
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4.3.3.2 Teknologiens betydning for en omsorgsfuld tænkemåde i intensiv sygepleje  
En filosofisk undersøgelse af teknologiens mening i sygeplejens praksis forventes at 

kunne være med til at forsvare og bevare en omsorgsfuld intensiv sygepleje. 

Undersøgelsen viser, at teknologien kan være med til at fremme relationen mellem 

sygeplejersken og den enkelte patient. I det følgende citat synes teknologien ifølge 

sygeplejerskens erfaring at være med til at fremme en forståelse af den enkelte patient. 

”Jeg synes, man godt kan blive sat ind til en ny patient hver dag. Man kan godt passe 
patienten, og man kan godt sagtens passe det, der er omkring ham. Men hvis man skal 
lidt dybere i det og lære patienten trods alt at kende uanset, om han er vågen eller ej, og 
hvad er han for en… Også at få en fornemmelse af, at hvis han bliver stresset, stiger 
blodtrykket, eller der er også nogle andre ting, man lærer at kende omkring patienten, 
når man er derinde, som også har med teknologi og behandling at gøre - lidt om 
hvordan han reagerer, og hvordan det er med det her blodtryk, kan han tåle at blive 
trukket meget i væske, eller kan han ikke det. Så det teknologiske og 
behandlingsmæssige har godt af, man går ved den samme patient. 
Selvfølgelig har patienterne det også, fordi man et eller andet sted lærer patienterne at 
kende, og man lærer de pårørende at kende, og man kan bedre snakke med dem, når 
man har været der. Det optimale på alle planer er, at man er det samme sted”. 
 
I første omgang kunne det, der formuleres i citatet forstås som, at teknologien er 

uafhængig af den enkelte patient, og at den som redskab kan være med til at give 

sygeplejersken et større indblik i patientens tilstand. I citatet siges der, ”at med 

teknologiens effektivitet bliver det muligt at tilegne sig tilstrækkeligt med oplysninger 

om patientens tilstand for at kunne opretholde en forsvarlig og omsorgsfuld pleje”. 

Samtidig kan det, der siges, også tolkes som, at teknologiens oplysninger er begrænset 

til kun at omfatte konkrete fysiologiske oplysninger om patientens tilstand. Med tiden 

kan disse oplysninger om patientens tilstand blive mere artikulerede i forhold til 

forståelsen af den enkelte patients situation. Ifølge citatet kan der over tid danne sig 

nogle mønstre af de teknologiske oplysninger, som kan tolkes i forhold til en mere 

personlig og individuel forståelse af den enkelte patients tilstand. I citatet siges der om 

teknologien i relation til en mere personlig forståelse af den enkelte patient, at ”det 

teknologiske og behandlingsmæssige har godt af, at man bruger tid ved den samme 

patient”. 

 

Problemstillingen, som der kan tolkes ud af citatet, kan undersøges yderligere ved 

diskussion med anden litteratur som omhandler en lignende problematik. Artiklen 

”High tecnology and humanity for intensive care” (1990) af Pat Ashworth beskriver 
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forholdet mellem den intensive patient og sygeplejersken som et kammeratskab. I 

intensiv sygepleje kan teknologien forstås som en forlængelse af sygeplejerskens 

hænder samt øvrige sanser, og den kan på denne måde være med til at fremme en 

legemlig intelligens hos sygeplejersken. Denne forlængede legemlige intelligens 

sammenholdt med sygeplejerskens indlevelsesevne kan i en intensiv sygepleje munde 

ud i en klinisk intuition. På denne måde kan følelser og teknologi i intensiv sygepleje 

være med til at give sygeplejersken en forudgående viden om patientens tilstand. Denne 

meget sofistikerede færdighed i intensiv sygepleje kan også være med til at markere 

forskellen på intensiv behandling og intensiv omsorg ved at betragte forholdet mellem 

patient og sygeplejerske som et kammeratligt forhold, hvor sygeplejersken hjælper og 

har forståelse for de besværligheder, det kan forventes, patienten kommer til at opleve i 

en given situation. Artiklen konkluderer, at selvom teknologien i større udstrækning 

giver mulighed for bedre behandling, er det fortsat sygeplejerskens humanistiske 

færdigheder, som synes vigtige i forhold til at skabe omsorgsfuld intensiv sygepleje.  

Der siges i citatet, at ”patientforløb kan være med til at udvikle en relation mellem 

patient og sygeplejerske, som også synes at være med til at give en større forståelsen af 

den enkelte patients tilstand”. Ifølge egen undersøgelse synes tolkningen af de 

teknologiske oplysninger i forhold til den enkelte patients situation at være en 

sofistikeret færdighed hos sygeplejersken. Når sygeplejersken sammenholder 

forståelsen af de teknologiske oplysninger med forståelsen af den enkelte patient, kan 

det være med til at fremme en omsorgsfuld intensiv sygepleje, som udspringer af et 

venskabelig værdigrundlag mellem patienten og sygeplejersken. 

 

Teknologiens betydning for den relation, som kan etableres mellem patienten og 

sygeplejersken i intensiv sygepleje, udspringer også ifølge Patricia Benner af en 

tilpasset kombination af sygeplejerskens teknologiske og humanistiske færdigheder. 

Tænkemåden, som sygeplejersken kan anvende i relationen til den enkelte patient, 

fremkommer delvis på baggrund af erfaringen fra tidligere patientsituationer. Ud over 

erfaringen fra lignende patientsituationer har sygeplejerskens bedømmelse af de 

teknologiske forandringer, som opstår i relation til den enkelte patientsituation, også 

betydning for denne tænkemåde i intensiv sygepleje. Ved at integrere tidligere 

erfaringer i forhold til den aktuelle patientsituation kan denne tænkemåde være med til 
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at fremme omsorgsfulde sygeplejehandlinger, som er i overensstemmelse med den 

enkelte patients behov (Benner 1999, s.28-61). I citatet i egen undersøgelse ses det, at 

uafhængigt af patientens bevidsthedsniveau kan et patientforløb fortsat være med til at 

fremme relationen til den enkelte patient. Ved at betragte teknologien som en 

teknologisk udvidelse af patientens udtryksmuligheder, der sammenholdt med en mere 

personlig forståelse af den enkelte patientsituation, bliver en tænkemåde, som kan være 

med til at fremme en individuel omsorgsfuld intensiv sygepleje. Afgørende for denne 

tænkemåden indenfor intensiv sygepleje bliver sygeplejerskens forståelse samt tolkning 

af de teknologiske oplysninger om den enkelte patient. 

 

Som det fremgår af ovenstående diskussion, synes forholdet mellem teknologien og de 

humanistiske værdier i intensiv sygepleje at have betydning for relationen mellem den 

intensive patient og sygeplejersken. Dette forholds betydning i intensiv sygepleje bliver 

interessant at undersøge nærmere på baggrund af teknologiens kontinuerlige udvikling. 

Hvis ikke man inden for intensiv sygepleje bliver mere bevidst omkring, hvorledes 

teknologiens udvikling kan påvirke sygeplejerskens relation til patienten, kan denne 

udvikling være med til at ændre, hvad der synes betydningsfuld for relationen i intensiv 

sygepleje. En nærmere undersøgelse af, hvorledes forholdet mellem teknologi og 

intensiv sygepleje kan udforme sig i fremtiden, kunne være med til at fastholde 

opmærksomheden på betydningen af humanistiske værdier i forhold til en omsorgsfuld 

relation i intensiv sygepleje. Ligeledes fremgår det af artiklen ”Philosophy of 

technology and nursing”(2002) af Alan Barnard, at sygepleje bliver en vigtig bidrager 

til udforskning af meningen med teknologien for at kunne bevare sygepleje som en 

menneskelig-fokuseret pleje. Ud fra en generel forventning i samfundet om, at sygepleje 

også i fremtiden vil blive forbundet med mere end det at kunne betjene teknologisk 

udstyr, kan en filosofisk forståelse at teknologiens betydning for sygepleje synes vigtig 

for at kunne bevare omsorgen i sygeplejen. En filosofisk afklaring af teknologiens 

betydning for sygepleje kunne således også være med til at forsvare omsorgsfuld 

sygepleje, trods teknologiens forsatte udvikling. 

 

I forhold til egen undersøgelse synes teknologien at være et vigtigt redskab til at få 

forståelse af den enkelt patients situation. Teknologien kan i intensiv sygepleje forstås 
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som en udvidelse af patientens udtryksmuligheder, som også får betydning for en mere 

personlig forståelse af den enkelte patients tilstand. Sygeplejerskens inddragelse af de 

teknologiske oplysninger om den enkelte patient i tidligere erfaringer fra lignende 

situationer synes at være en tænkemåde, som får betydning for omsorgen i intensiv 

sygepleje. Denne tænkemåde synes at være betydningsfuld for en omsorgsfuld 

sygepleje, idet kombinationen af teknologiens muligheder og tidligere erfaringer kan 

være med til at imødekomme individuelle behov i situationen. 

4.3.4 Teknologisk fortrolighed i en omsorgsfuld intensiv sygepleje 
I intensiv bliver teknologisk fortrolighed vigtig i forhold til en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje. Til forståelsen af en teknologisk fortrolighed, kan en emotionel betydning for 

intensiv sygepleje samt en teknologisk fortroligheds betydning for intensiv sygepleje, 

være med til at fremme denne forståelse. 

4.3.4.1 En emotionel betydning for intensiv sygepleje 
Selvom teknologien har en afgørende betydning for plejen i intensiv sygepleje, synes 

sygeplejerskens åndelige omsorg samtidig også at spille en rolle i forhold til en 

omsorgsfuld intensiv sygepleje. I de efterfølgende citater sandsynliggøres, at i intensiv 

praksis synes plejen ikke udelukkende at have tilknytning til det behandlingsmæssige 

hos patienten.  Det fremgår af citatet, at en mere personlig omsorg synes at have en 

bestemmende indflydelse på plejen. 

”Så består den intensive sygepleje af en ikke omsorgsfuld sygepleje, hvor man udsætter 
patienten for masser af ubehag, og en omsorgsfuld sygepleje hvor man har tid til 
patienten”. 
 
”Sommetider ser man heller ikke omsorgen, fordi man er fokuseret på nogle andre ting. 
Men det har både noget med ens fokus, men også hvad vi har resurser til i sådan en 
situation, og så må man samle op på det bagefter” 
 
Af ovenstående citater synes der at fremgå en graddeling af omsorgen i en intensiv 

sygepleje, som værende mere eller mindre omsorgsfuld overfor patienten. I citatet 

omtales der en ikke omsorgsfuld pleje, hvor patienten ”udsættes for ubehag”. Ubehaget 

synes at fremkomme ved tilkoblingen af det teknologiske udstyr i patientsituationen, 

som er en del af selve behandlingen. Selvom denne del af behandlingen er nødvendig i 

patientens tilstand synes en tolkning af citaterne, at give udtryk for en slags dårlig 

samvittighed overfor patienten - en dårlig samvittighed, som kan have tilknytning til, at 
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der i denne del af behandlingsforløbet ikke synes at være plads til en mere emotionel 

omsorg for patienten.   

 

Oplevelsen, som fremgår af citaterne, kan belyses i forhold til andre undersøgelser af 

sygeplejerskens erfaringer med omsorgens betydning i praksis. Artiklen ”Meeting 

Ethical Challenges in acute Nursing Care As Narrated By Registered Nurses” (2005) af 

Venke Sørlie m.fl. omhandler resultaterne fra en større kvalitativ undersøgelse af 

svenske skadestuesygeplejerskes erfaringer fra etisk vanskelige plejesituationer i 

praksis. Undersøgelsen viser, at sygeplejerskerne føler en dårlig samvittighed overfor 

patienterne, fordi forskellige gøremål i praksis gør det sværere for sygeplejerskerne at 

integrere deres tillærte omsorgsfulde ansvar overfor den enkelte patient i plejen. Det er 

sygeplejerskernes erfaring, at deres dårlige samvittighed overfor patienten kan være 

med til at bevare en etisk dømmekraft, mere end denne samvittighed er medvirkende til 

at guide sygeplejerskerne i, hvad der er etisk rigtige handlinger. Ifølge artiklen forstås 

omsorgsfuld sygepleje som sygeplejerskens ansvarsfølelse for patienten, der udspringer 

af nærheden mellem sygeplejersken og patienten. I sygeplejes praksis i dag synes 

sygeplejerskernes dårlige samvittighed og utilstrækkelighedsfølelse at blive begreber, 

som er med til at kendetegne en omsorgsfuld sygepleje. For at ændre denne 

skævvridning at bevæggrunden for en omsorgsfuld sygepleje konkluderer artiklen, at 

der i praksis må inddrages flere etiske diskussioner, som kan være med til at frembringe 

en etisk forsvarlig sygepleje i praksis. En sygepleje som i praksis også er i 

overensstemmelse med omsorgsfuld sygepleje, som den også defineres på 

sygeplejestudierne. 

Oplevelsen af dårlig samvittighed overfor patienterne synes også at kunne tolkes af 

citaterne i egen undersøgelse, hvor sygeplejerskerne udtrykker, at ”omsorgen må 

samles op”, når tiden tillader det. På denne måde synes omsorgen - også ifølge citatet - 

at være noget betydningsfuldt, som bliver nedprioriteret til fordel for andre gøremål. 

Alligevel synes omsorgen at gribe moralsk ind i intensiv sygepleje, idet sygeplejerskens 

dårlige samvittighed overfor patienterne kan være medvirkende til, at en mere emotionel 

omsorg også prioriteres i intensiv sygepleje. Inddragelse af flere etiske diskussioner i 

intensiv sygeplejepraksis kunne være med til at gøre sygeplejerskerne mere 

opmærksomme på omsorgens betydning i et teknologi domineret miljø.  
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Etiske diskussioner vil også kunne være med til at fremme indsigten i hvilke værdier, 

der synes vigtige for plejekulturen i intensiv sygepleje i dag. Det fremgår af en større 

norsk kvalitativ undersøgelse, at plejekulturen i praksis kan være en udfordring for den 

teknologiske tænkemåde. I overensstemmelse med en fænomenologisk-hermeneutisk 

metode fremhæver undersøgelsen, at plejekulturen hviler på grundlæggende værdier, 

som hele arbejdet bliver organiseret omkring. Det er plejepersonalets opgave at forvalte 

et stort ansvar i praksis. Til dette ansvar hører sygeplejerskens overblik over det daglige 

liv på afdelingen samt de gøremål, som har betydning for vedligeholdelse af denne 

daglig dag. Det er også sygeplejerskernes ansvar at vurdere, hvornår det er nødvendigt 

at tilkalde lægen. Det afgørende synes ikke at være hvor dybt, sygeplejerskerne kan se 

årsagssammenhænge i praksis; mere vigtigt er det, at sygeplejersken har indsigt og 

erfaring nok til at kunne fortage gode og praktiske vurderinger. Specielt for denne 

faglige dygtighed er, at den forudsætter både eksakt kundskab og erfaringer, men der 

eksisterer intet facit at udføre arbejdet efter. Regler og teorier skal tilpasses de 

forskellige og komplekse situationer således, at nærhed og nærværenhed kan være med 

til at skabe indsigt og forståelse for de forskellige situationer. Arbejdets kvalitet ligger i 

den gode og omhyggelige udførelse, som også synes at gøre det vanskeligt at skelne 

mellem proces og resultat. Pleje- og omsorgsarbejdet kan således betegnes som 

vedligeholdelsen af det menneskelige liv med alt, hvad dette indebære af arbejde og 

omtanke overfor den omsorgstrængendes tilstand (Hamran 1994, s. 191-199).  

Selvom undersøgelsen er foretaget i 1994, synes omsorgens betydning for sygepleje i 

praksis fortsat at være aktuel. Ifølge egen undersøgelse synes omsorgen at eksistere i 

intensiv sygeplejepraksis, selv om megen teknologi til behandlingen ofte kan være med 

til at ændre nærværet hos den enkelte patient. I overensstemmelse med den norske 

undersøgelse fremgår det ligeledes af egen undersøgelse, at omsorgsfuld intensiv 

sygepleje består af en faglig dygtighed, hvor sygeplejersken kombinerer sin 

specialistkompetence med sin indsigt og forståelse af den enkelte patientsituation. Til 

tider synes denne specialistkompetence i forhold til behandlingen ikke at være 

tilstrækkelig i intensiv praksis, da kvalitet i forhold til denne specialistkompetence har 

relation til den gode og omhyggelige måde, gøremålene udføres på. I citatet siges der, at 

”tid til nærhed med patient fortsat har betydning i en omsorgsfuld intensiv sygepleje”, 
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men der synes først at være mulighed for det, når teknologien ikke kræver så megen 

opmærksomhed. Megen teknologi kan således i intensiv sygepleje være medvirkende 

til, at sygeplejehandlinger til tider ikke udføres på en god og omhyggelig måde, idet 

teknologien kræver sygeplejerskens opmærksomhed. Etiske diskussioner om 

sygeplejefaglige svære oplevelser fra praksis forventes at kunne være med til at 

tydeliggøre grundlæggende værdier, som synes betydningsfulde for en omsorgsfuld 

plejekultur i en teknologidomineret intensiv sygeplejepraksis. 

De to skitserede undersøgelser, som er inddraget til at belyse egen undersøgelse, synes 

at være sammenlignelige til trods for, at de er fortaget i to forskellige årtier. Denne 

lighed mellem undersøgelserne kan således være med til at bekræfte resultaterne i denne 

undersøgelse, hvor nærvær og nærhed med den enkelte patient fortsat synes 

betydningsfuld for intensiv sygepleje. Ud over, at den teknologiske udvikling er med til 

at forbedre plejen i intensiv sygeplejepraksis, synes omsorgens åndelige dimension at 

blive afgørende for, om sygeplejerskerne synes, at deres sygepleje forbliver 

omsorgsfuld.  

Selvom artiklen ”A critical incident study of nurses` responses to the spiritual needs of 

their patients” (2000) af Aru Narayanasamy omhandler en kvalitativ 

interviewundersøgelse af sygeplejerske erfaringer med at give plads i plejen til at 

efterkomme patientens religiøse behov - og selvom artiklens budskab har tilknytning til 

religiøse behov hos patienten, kan resultaterne herfra være med til at bekræfte 

betydningen af nærhed og imødekommenhed i en omsorgsfuld intensiv sygepleje i egen 

undersøgelse. Den ovenstående interviewundersøgelse fremhæver, at åndelig omsorg får 

en positiv betydning for patientens situation. Ud fra en kategorisering af 115 

sygeplejerskers oplevelser og reaktioner på patienters religiøse behov synes resultaterne 

at være med til at fremme erkendelsen af, at der er en sammenhæng mellem patientens 

legemlige, sjælelige og åndelig tilstand, hvor en harmonisk balance mellem disse tre 

elementer hos patienten synes at være af altoverskyggende betydning for patientens 

velbefindende.  

 

I forhold til egen undersøgelse har teknologien relation til omsorgen i det omfang, der er 

tid og mulighed for at udføre behandlingen på en god og omhyggelig måde. Når 

teknologien kræver opmærksomheden og tiden i intensiv sygepleje, bliver omsorgen 
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udskudt til senere. Dette kan medføre en dårlig samvittighed, der muligvis kan hjælpe 

en mere emotionel omsorgs betydning frem i en omsorgsfuld pleje af den enkelte 

patient. På denne måde synes nærvær og nærhed at blive betydningsfulde begreber for 

en omsorgsfuld intensiv sygepleje i dag.  

4.3.4.2 En teknologisk fortroligheds betydning for intensiv sygepleje 
I intensiv sygepleje synes sygeplejerskens fortrolighed med teknologien at være vigtig, 

idet teknologien har en afgørende betydning for pleje og behandling. Det efterfølgende 

citat omhandler, hvorledes teknologisk fortrolighed synes at være af værdi i forhold til 

omsorgen i intensiv sygepleje . 

”Det gør det lidt nemmere for omsorgen, hvis man har lidt flair for teknologien, og det 
bliver lidt nemmere, hvis man ikke bliver forskrækket eller utryg ved teknologien, fordi 
så kommer det til at fylde for meget. Men jeg har nu aldrig oplevet nogen, som ikke har 
haft det eller ikke har kunnet lære det”. 
 
Ifølge citatet synes omsorgen at blive tydeligere i plejen, når sygeplejersken har flair for 

teknologien. Det kan således betyde, at man i intensiv sygeplejepraksis ud over de 

medmenneskelige færdigheder også må være i besiddelse af mere tekniske og logiske 

færdigheder. Hvis ikke disse færdigheder eksisterer eller udvikles, bliver teknologien 

ifølge citatet et forstyrrende element i intensiv sygepleje. Der siges i citatet, at ”en 

manglende teknologisk fortrolighed i intensiv sygeplejepraksis kan få konsekvenser for 

en omsorgsfuld intensivsygepleje, når denne udføre på baggrund af et utrygt forhold til 

teknologien”.  

 

Ovenstående problematik kan også diskuteres med anden litteratur omhandlende 

intensivsygeplejerskers oplevelse og arbejde med teknologien i praksis. Den australske 

artikel ”Registered nurse stress in intensive care units – an Australian perspektive” 

(1991) af David White m.fl. omhandler en kvantitativ undersøgelse af, hvad der har en 

stressende indvirkning på sygeplejerskerne i intensiv sygeplejepraksis. Resultaterne af 

undersøgelsen fremkommer på baggrund af en statistisk analyse af data fra en 

spørgeskemaundersøgelse blandt intensivsygeplejersker. Undersøgelsen viser, at pleje 

af akutte syge patienter samt det at deltage i livsforlængende pleje af kritisk syge 

patienter, er faktorer, som gør den intensive praksis til et stressfuldt miljø. Til disse 

plejeepisoder er der ofte tilknyttet et højt niveau af teknologisk udstyr, som også har en 
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stressende effekt på sygeplejerskerne. Endvidere viser undersøgelsen, at der er en 

sammenhæng mellem, hvor stressende sygeplejerskernes oplever disse situationer i 

praksis, og den længde efteruddannelse, sygeplejersken har modtaget. Ifølge artiklens 

resultater får uddannelse således en stor betydning for, om sygeplejerskerne oplever 

deres praksis stressende.  

Af citatet i egen undersøgelse fremgår det, at jo bedre man kan håndtere det 

teknologiske udstyr i praksis, jo nemmere synes plejen også at blive. På denne måde 

bliver tilegnelsen af en teknologisk fortrolighed betydningsfuld i intensiv sygepleje, da 

dette kan være med til at gøre akutte og kritiske plejesituationer mindre stressende. 

Egen undersøgelse synes derfor ligeledes at bekræfte ovenstående artikel i vigtigheden 

af teknologisk uddannelse indenfor intensiv sygepleje.  

 

Ifølge Benner synes sygeplejerskens teknologiske fortrolighed også at have afgørende 

betydning for, hvorledes en kritisk plejesituation forløber. Teorien fremhæver 

sygeplejerskens forskellige færdigheder, som alle har betydning for en kyndig 

håndtering af en kritisk plejesituation. Sygeplejerskens kliniske viden samt et klinisk 

fremsyn, som med tiden kan tilegnes på baggrund af tidligere lignende situationer, får 

betydning for en kyndig håndtering af en kritisk plejesituation. For at mindske risikoen 

for kaos eller tilstødende komplikationer i en allerede kritisk plejesituation er det 

vigtigt, at sygeplejersken kan fortage en relevant forberedelse af teknologisk udstyr til 

den enkelte situation. Forberedelsen af relevant teknologisk udstyr har således stor 

betydning for, hvor glat en kritisk plejesituation bliver håndteret (Benner m.fl. 1999, 

s.191-201). Når der siges, at ”en fortrolighed med det teknologiske udstyr også kan 

være med til at fremme omsorgen i intensiv sygepleje”, kan det have relation til en 

kyndig håndtering af patientsituationen. En teknologisk fortrolighed kan - sammenholdt 

med en kyndig viden og vurdering af en given situation - have betydning for en 

omsorgsfuld intensiv sygepleje. Hvis ikke sygeplejersken har en teknologisk 

fortrolighed, kan det være årsagen til, at en kritisk plejesituation ikke forløber 

omsorgsfuldt med mindst muligt ubehag for patienten. Ifølge egen undersøgelse synes 

intensiv sygepleje mere omsorgsfuld, når sygeplejersken bliver mere fortrolig med 

hvordan samt hvilket teknologisk udstyr, det synes relevant at inddrage til den enkelte 

patientsituation. På denne måde kan en teknologisk fortrolighed også ses i tilknytning til 
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den etiske uudtalte fordring mellem patient og sygeplejerske, der er patientens 

udfordring for sygeplejersken om bedre selv at vide, hvad der er til det bedste for 

patienten (Løgstrup 1995, s.31-32). 

 

I forhold til egen undersøgelse kan en teknologisk fortrolighed være med til at fremme 

en omsorgsfuld intensiv sygepleje. Når sygeplejersken ikke forskrækkes ved det 

teknologiske udstyr, bliver det nemmer at håndtere dette udstyr i tilknytning til en 

klinisk kyndig vurdering af den enkelte patientsituation. På denne måde får en 

teknologisk fortrolighed betydning for omsorgen i intensiv sygepleje. 

4.3.5 Erfaringens betydning for dygtigheden i en intensiv sygeplejepraksis 
Undersøgelsen viste, at erfaringen i intensiv sygepleje er betydningsfuld i forhold til 

dygtigheden i intensiv sygepleje. Det er betydningen af erfaringen med teknologien i 

intensiv sygepleje og teknologiens betydning for intensiv sygepleje, som bliver vigtig i 

forhold til dygtigheden i intensiv sygepleje. 

4.3.5.1 Betydningen af erfaring med teknologien i intensiv sygepleje 
I intensiv sygepleje kan erfaringen have en betydning for, hvorledes sygeplejersken 

handler i den enkelte patientsituation. Erfaringen kan være med til at give 

sygeplejersken en større forståelse af patientsituationen, og hun kan dermed også blive 

mere opmærksomhed på noget unikt i den enkelte patientsituation. Det efterfølgende 

citat fremhæver, hvilken betydning erfaringen kan have for intensiv sygepleje. 

 ”Jeg kan sagtens se bort fra teknologien og se patienten - se det menneske, der ligger 
der i sengen. Og det mener jeg blandt andet, jeg kan, fordi jeg har været her i ti år. At 
det gør en forskel, at man har en erfaring at bygge på, og man har nogle rutiner i 
forhold til pleje og behandling, så man kan se bort fra det og se patienten… Og man får 
et meget stort indtryk af patienten gennem de pårørende, og de er her meget”. 
 

Af udtalelsen fremgår det, at erfaring fra denne praksis kan få betydning for en større 

forståelse af den enkelte patients situation. I intensiv sygepleje kan erfaring være med 

til, at sygeplejersken hurtigere overskuer situationen og på denne måde bliver mere 

opmærksom på det, der opleves som anderledes ved den enkelte situationen. Således 

synes erfaringen i en intensiv sygepleje ifølge citatet at indgå som en integreret del af, 

hvorledes den enkelte patient bliver forstået i intensiv sygepleje. Ifølge citatet kan 

erfaringen være medvirkende til, at rutiner indenfor pleje og behandling tilegnes som en 



59 

betydningsfuld del i forhold til at kunne få en mere individuel forståelse af den enkelte 

patient situation.  

 

For at komme en forståelse af erfaringen og erfaringens betydning for en intensiv 

sygepleje nærmere kan den omtalte problematik diskuteres med anden litteratur. I følge 

Herdis Alvsvåg har sygeplejen relation til to forskellige kundskaber. Den ene er en 

påstandskundskab, som naturvidenskaben falder ind under, og som siger noget om det, 

der er generelt for flere objekter, og som definerer klare, abstrakte begreber. Den anden 

kundskab er en fortrolighedskundskab, som kan læres og vises i praksis, og som 

udvikles på baggrund af bearbejdede erfaringer. I praksis bliver kundskaber bearbejdet 

som to integrerede dele i sygeplejen. Hertil indgår bedømmelsen som en tankeform, 

hvor sygeplejerskens refleksion over andre tidligere patientsituationer kan gøre det 

generelle ved situationen genkendeligt. Samtidig hermed kan en teoretisk viden være 

med til at fremme en større forståelse af patientsituationen. Med tiden kan denne 

tankegang være med til at gøre noget enestående ved patientsituationen til noget mere 

alment gyldigt i sygeplejen. På denne måde kan erfaringen medføre større 

opmærksomhed på noget nyt og enestående ved situationen (Alvsvåg 1997, s.141-143). 

Ifølge citatet i egen undersøgelse er det sygeplejerskens opfattelse, at flere års erfaring 

fra intensiv praksis får betydning for, hvad der bliver bemærket i plejesituationen. 

Påstandkundskabens konkrete begreber synes i intensiv sygepleje at have en større 

tilknytning til teknologien, som ud fra citatet også kan være årsag til, at sygeplejersken 

tilegner sig flere rutiner i forhold til teknologien i praksis. Anderledes synes patienten 

som person at have større relation til fortrolighedskundskaben, idet patienten som 

person viser sig samt læres i tilknytning til praksis af sygeplejersken. Ifølge citatet kan 

erfaringen være medvirkende til, at noget mere personligt ved patienten kan få 

betydning for plejen, idet rutiner i større grad tilegnes i forhold til påstandkundskaben 

og i mindre grad i forhold til fortrolighedskundskaben i intensiv sygepleje. Rutiner i 

forhold til betjening af teknologien kan være med til at give mulighed for at være mere 

opmærksom på den enkelte patient som person i situationen.  

 

Erfaring fra praksis kan ifølge Scheel ses i relation til sygeplejerskens ”kunstneriske 

dygtighed”, som er en viden, der tilegnes i praksis, og som er kendetegnende ved 
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genkendelse, vurdering og et fagligt skøn. Det er en form for dygtighed, der eksisterer 

som sygeplejerskens professionelle viden, og som kan læres i overensstemmelse med 

den interaktionelle sygeplejes tre handlemåder. Specielt for denne dygtighed i sygepleje 

er, at sygeplejehandlingen indeholder tavs viden, som er en evne til at forstå og begribe 

kvaliteten af det man gør gennem en tavs fornemmelse eller følelse. Man er umiddelbart 

ikke i stand til at give en nøjagtig beskrivelse af den handling, man fortager. 

Sygeplejehandlingen bliver en spontan, tavs, observerbar og intelligent handling, hvor 

viden ligger implicit i handling (Scheel 1994, s. 220-222 og Scheel 2004, s. 86- 111). 

Egen undersøgelse viser, at erfaring kan være en medvirkende årsag til, at hensigten 

med en sygeplejehandling kan ændre sig i praksis til at være mere rettet mod den 

enkelte patients behov, selvom udførelsen heraf synes rutineret. Ud fra ovenstående 

teori kan sygeplejehandlinger, der opleves som værende mere rutinerede, have relation 

til en tavs viden i intensiv sygepleje. Tavs viden i intensiv sygepleje kan vise sig 

implicit i handlinger som et spontant, tavs, observerbart og intelligent grundlag, der 

også har betydning for handlingens kvalitet. En kvalitativ intensiv sygeplejehandling i 

praksis kan være med til at give sygeplejersken følelsen af rutine, hvilket også kan være 

et udtryk for en tavs fornemmelse af ”kunstnerisk dygtighed” i intensiv sygepleje. 

 

Det ses af ovenstående diskussion, at erfaringen i intensiv sygepleje har betydning for 

sygeplejehandlingerne i praksis. I intensiv sygepleje kan erfaringen forstås som en 

sygeplejefaglig dygtighed, sygeplejersken tilegner sig gennem to forskellige kundskaber 

i praksis, der bliver integreret i sygeplejehandlingen. En større forståelse for disse 

kundskabers samspil og betydning i intensiv sygepleje kunne være med til at synliggøre 

erfaringens betydning for intensiv sygepleje. Ved at inddrage fortællingen i intensiv 

sygepleje bliver det muligt at komme en betydningshorisont af erfaringen i intensiv 

sygepleje nærmere. Sygeplejerskers beretning om de følelser, oplevelser og intentioner, 

der ligger til grund for sygeplejehandlingerne samt konsekvenserne af handlingerne, kan 

være med til at give en forståelse af teori-praksissammenhængen i forhold til erfaringen 

i intensiv sygepleje. Desuden kunne disse fortællinger om praksis være med til at gøre 

tavs viden mindre tavs i intensiv sygepleje (Pedersen 1995, s.138-157 og Scheel 2004, 

s. 86-111). 
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I forhold til egen undersøgelse får erfaringen en større betydning i forhold til 

teknologien i intensiv sygepleje. Det er teknologiens relation til en mere konkret 

påstandskundskab, som synes betydningsfuld i forhold til at kunne tilegne sig 

færdigheder og rutiner med den teknologi, der indgår i plejen. Teknologiske 

indarbejdede rutiner kan få betydning for omsorgen, idet rutiner kan være med til at 

mindske fejl, som kan opstå i forbindelse med betjeningen heraf. Rutiner indenfor 

teknologien bliver på denne måde betydningsfulde i forhold til en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje, idet rutiner kan være med til at mindske risikoen for fejl, som kan få 

konsekvenser for patienten. Samtidig kan rutiner også være med til at fremme en større 

opmærksomhed på noget individuel ved den enkelte patients situation, hvilket synes at 

være betydningsfuldt i forhold til en omsorgsfuld intensiv sygepleje.  

4.3.5.2 Teknologiens betydning for intensiv sygepleje 
Teknologien vil også i fremtiden være en del af intensiv sygepleje, og den vil påvirke 

opfattelsen af sygepleje i en teknologidomineret praksis. Efterfølgende citater 

fremhæver teknologiens positive betydninger for intensiv sygeplejepraksis, og hvad der 

i fremtiden kan forventes af intensiv sygepleje i denne teknologidominerede praksis.  

”Jeg tænker meget på, at teknologien fylder mere i dag end for 15 år siden. Det vil sige, 
hvis jeg skal ind og tage manchetten på for at måle blodtrykket og stå og vente på, at 
det kommer frem på skærmen, tager det 2 minutter. Hvorimod når jeg i dag bare kan 
kigge op på skærmen og direkte se blodtrykket. Det er teknologisk udvikling, og jo mere 
der kommer af det, jo mere lettes min hverdag”.  
 
”Nej det jeg siger er, jeg havde regnet med, da jeg startede, at der ville jeg med tiden 
flytte fokus mere og mere fra teknologien og over på patienten. Men jeg har ikke flyttet 
mig så meget, som jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, jeg ville komme til at 
kigge mere på patienten end på apparaturet, men det gør jeg ikke. Jeg bruger 
apparaturet, teknologien og det er helt klart et redskab, der er et ekstremt vigtig, og 
som vi ikke kan undvære”. 
 
Begge citater omhandler teknologiens vigtige betydning for en intensiv sygepleje i dag. 

Når der siges, at ”den teknologiske udvikling er med til at lette sygeplejerskens 

hverdag”, kan det se ud som om, der bliver mere tid til en sygepleje, som synes mere 

frigjort af teknologiens indflydelse. På denne måde kan teknologien være med til at 

skabe et større spillerum for oplevelsen af den enkelte patient i situation. Ifølge citatet 

synes teknologiens udvikling også at være medvirkende til en mere avanceret udvidelse 

af behandlingsmuligheder i intensiv sygeplejepraksis, når der siges, at teknologien er et 
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redskab, der er ekstremt vigtigt, og som ikke kan undværes. Endvidere synes en mere 

teknologisk avanceret intensiv praksis også at kunne være med til at forandre en mere 

personlig omsorgsfuld intensiv sygepleje til en mere teknisk forståelse af, hvad der 

bliver betydningsfuldt for en omsorgfuld intensiv sygepleje. Denne mere tekniske 

forståelse af en patient i intensiv sygepleje kan også fremkomme ud fra en relation til de 

avancerede teknologiske oplysninger om patienten, som udviklingen fortsat giver 

udvidet mulighed for. Problematikken om teknologiens indflydelse på intensiv 

sygepleje kan diskuteres med anden litteratur, der også kan være med til at øge 

forståelsen af teknologiens betydning for en intensiv sygepleje. 

 

Ifølge Benner er der i det vestlige samfund tradition for at værdsætte det teoretiske og 

abstrakte frem for det praktiske. I intensiv sygepleje synes den dygtighed og viden, der 

skal til for at holde intensive patienter inden for specifikke fysiologiske parametre, at 

være en uformel viden, som kun vanskeligt lader sig formalisere og generalisere. Det er 

en dybdeviden, som sammenkobler specifik viden med erfaringer fra tidligere 

patientsituationer, hvoraf der kan koreograferes en sygepleje, som synes mere 

individualiseret samt mere foregribende eventuelle forandringer i den enkelte 

patientsituation. Denne komplekse, kyndige viden befinder sig i intensiv praksis på et 

”lavere niveau” end det at bestemme de fysiologiske parametre. Så længe denne 

niveaudeling gør sig gældende i praksis, synes det også sværere at opnå en anerkendelse 

af den kliniske vurdering, som hører med til en kyndig intensiv sygeplejepraksis. Når 

sygeplejerskens viden bliver modtaget alvorligt, vil det være med til at gavne 

patienterne, idet sygeplejerskens diagnostiske og monitorerende færdigheder bliver 

modtaget hensigtsmæssigt af andre omsorgsgivere (Benner 2001, s.413-414). Der 

fortælles i citatet, at den megen teknologi får indflydelse på, hvordan intensiv sygepleje 

udvikler sig i praksis. På denne måde synes omsorgen i intensiv sygepleje ud fra egen 

undersøgelse i større grad at have relation til den større indsigt, som teknologien kan 

være med til at give om den enkelte patient. Ved at forene de forskellige teknologiske 

oplysninger om den enkelte patient med en sygeplejefaglig viden, kan sygeplejersken 

med tiden tilegne sig nogle færdigheder, som også synes betydningsfulde for en 

omsorgsfuld intensiv sygepleje. I egen undersøgelse synes disse færdigheder mere at 

fremkomme på baggrund af teknologiske oplysninger om patienten, end på baggrund af 
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kliniske observationer af den enkelte patient. Ved at lade disse individuelle teknologiske 

oplysninger være mere styrende for hvilke handlinger, der udføres i intensiv sygepleje, 

synes også muligheden for at kunne efterfølge den enkelte patients behov i praksis at 

fremmes. På denne måde synes teknologien at være mere styrende for en omsorgsfuld 

intensiv sygepleje, idet det bliver de individuelle teknologiske oplysninger om den 

enkelte patient, der får betydning for handlingerne. 

 

Denne mere teknologiske beslutningstagning i intensiv sygepleje bliver også diskuteret i 

artiklen ”High technology and humanity in intensiv care: finding a balance” (1991) af 

Franco A. Carenvale. Artiklen tager sit afsæt i en case-konference, hvor plejen af en 3- 

årig pige blev tværfagligt diskuteret. Af diskussionen fremgår det, at den teknologiske 

udvikling i dag har været med til at gøre fysiologiske processer mere synlige, hvilket 

også er en udvikling, der synes at ændre sygeplejen til at være mere opmærksom på 

disse målbare og synlige oplysninger. Ifølge artiklen synes mindre målbare og mere 

usynlige værdier i pleje - så som generelle medmenneskelige og sociale behov - at blive 

af mindre vigtighed i forhold til de mere synlige fysiologiske værdier. For at kunne 

udligne denne skævvridning i intensiv sygepleje må en klinisk beslutningstagning 

betragtes nærmere for på denne måde at kunne sikre de mere medmenneskelige værdier 

i en omsorgsfuld intensiv sygepleje. Det første skridt i beslutningstagningen er at 

identificere, hvad der er problemer, hvilket også primært er et spørgsmål med 

tilknytning til det fysiologiske. Efterfølgende bliver spørgsmålet om, hvad der kan 

gøres, vigtigt for at få fremhævet forskellige muligheder i forhold til den enkelte 

patients situation. Til sidst i processen bliver spørgsmålet om, hvad der burde blive 

gjort, inddraget for at gøre det muligt at handle moralsk rigtigt i forhold til den enkelte 

patients situation. I intensiv praksis synes denne proces sværere at integrere, idet 

medicinen overvejende baseres på anvendelsen af teknologien, og sygepleje 

overvejende på, hvorledes sygeplejersken bruger sine sanser og intuition i forhold til 

forståelsen af den enkelte patients situation. I lyset af disse meget forskellige 

perspektiver indenfor medicin og sygepleje synes begge at være ligeværdige i 

besvarelsen af, hvad der burde gøres i forhold til den enkelte patientsituation. Idet alle 

perspektiver synes vigtige at inddrage i en beslutningstagning i praksis, kan tværfaglige 

samtaler være med til at fremme en balance mellem en teknologisk og 
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mellemmenneskelig forståelse af den enkelte patients situation, idet begge vil bliver 

overvejet ligeværdigt. 

En sammenligning mellem ovenstående artikel og det, der siges i andet interviewcitat, 

at en forventning om, at ”egen sygepleje med tiden ville ændre sig fra større 

opmærksomhed på teknologien til en større opmærksomhed på den enkelte patient”, 

synes at vise en overensstemmelse. En forklaring på, at denne forventning ikke bliver 

indfriet i praksis, kan være en generel større opmærksomhed på de mere synlige og 

målbare værdier i praksis. Ifølge det, der siges, synes de mere synlige og målbare 

værdier at have en større indflydelse på intensiv sygepleje, og de synes ligeledes også at 

få indflydelse på hvilke værdier, der har betydning for intensiv sygepleje. Når det ikke 

bliver oplevelsen og forståelsen af den enkelte patient, der synes værdifuld i intensiv 

sygepleje, kan en tværfaglig samtale i praksis ændre sig til en mere monofaglig samtale. 

På denne måde synes betydningen af de mellemmenneskelige og mere usynlige værdier 

at fjerne sig fra intensiv sygepleje, hvormed også betydningen af en tværfaglig samtale 

om, hvad der burde gøres for den enkelte patient, ændres. Handlingerne, som kunne 

forventes efter tværfaglige samtaler i en intensiv praksis, vil overvejende være  

handlinger, som ikke medinddrager mere mellemmenneskelige værdier i overvejelserne 

om, hvilke moralske handlinger, der synes bedst for den enkelte patient.  

 

Af  diskussionen ovenfor synes bevæggrunden for sygeplejehandlinger, som udføres i  

intensiv praksis, også at blive vigtige for forståelsen af en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje. Ifølge citaterne synes teknologien at have en afgørende betydning for plejen, 

idet den også synes at være med til at gøre sygeplejehandlingerne mere domineret af 

teknologiens muligheder end af en mere personlig forståelse af den enkelte patients 

situation. Selvom betydningen af disse mere mellemmenneskelige værdier synes mere 

usynlige i en intensiv praksis, kunne tværfaglige samtaler være med til at gøre disse 

usynlige værdier mere synlige i denne praksis. På denne måde kan tværfaglige samtaler 

være med til at gøre sygeplejerskerne mere opmærksomme og bevidste om deres rolle i 

en intensiv praksis. Når man i intensiv sygepleje sprogliggør bevæggrundene for 

sygeplejehandlingerne i forhold til den enkelte patients situation, kan dette være med til, 

at man bliver mere opmærksom på betydningen af de mellemmenneskelige værdier i 

forhold til moralske handlinger for den enkelte patients situation i intensiv sygepleje. 
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Ud fra betragtningen af intensiv sygepleje som bindeleddet mellem teknologien og  

mennesket som person synes sygeplejerskens deltagelse i tværfaglige samtaler at kunne 

være medvirkende til at fremme betydningen af de mellemmenneskelig værdier i en 

teknologisk domineret praksis. Vigtigheden af sygeplejerskens deltagelse i tværfaglige 

samtaler i forhold til at få bevaret de mellemmenneskelige værdiers betydning for valget 

af moralske handlinger kan underbygges med resultaterne fra en større amerikansk 

kvalitativ undersøgelse blandt læger og sygeplejersker på forskellige intensivafdelinger. 

I artiklen ”Power and conflict in intensive care clinical decision making” (2003) af 

Maureen Coobs fremgår det, at teknologiens udvikling har været med til at skabe en 

konflikt i intensiv sygepleje mellem omsorgen i sygeplejen og den teknologiske 

videnskab. I praksis synes forventningerne til en sygeplejerske at være, at hun har en 

teknologisk kompetence samt en evnen til at kunne have medfølelse og forståelse for 

den enkelte patient som menneske. Denne udvidelse af sygeplejerskens færdigheder i 

intensiv praksis synes også at være med til at gøre grænserne mellem de forskellige 

faggrupper mere uklare i praksis. Eftersom intensiv praksis tilhører en meget kompleks 

og ubestemmelig praksis i forhold til hospitalets øvrige afdelinger, synes indbyrdes 

afhængighed mellem forskellige faggrupper at have betydning for plejen af kritisk syge 

patienter. Det, at gøre tværfagligt samarbejde til et mere tydeligt begreb i en intensiv 

praksis, synes at være medvirkende til at underbygge betydningen af forskellige 

faggruppers indbyrdes afhængighed i forhold til en omsorgsfuld pleje af kritisk syge 

patienter. Med dette for øje kan egen undersøgelse være med til at gøre intensiv 

sygepleje mere imødekommende for et fremtidigt tværfagligt samarbejde inden for 

intensiv praksis. Dette tværfaglige samarbejde kan også være med til at løsrive 

faggruppernes individuelle styrker, hvilket vil gavne en omsorgsfuld pleje af den 

enkelte patient. Det, at lade faggruppernes forskellige kulturer og erfaringer være 

styrende for samarbejdet i praksis, synes at have betydning for dannelsen af en 

omsorgsfuld intensiv pleje. 

 

I forhold til egen undersøgelse er teknologien et vigtigt redskab i intensiv sygepleje, idet 

den giver større mulighed for at få en mere udvidet indsigt i patientens fysiologiske 

tilstand. Ved at kombinere disse oplysninger med erfaringen fra tidligere lignende 

situationer bliver det muligt at fremme en større forståelse af den enkelte patient i 
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situationen. Denne forståelse domineres af de teknologiske muligheder, som ikke synes 

at inddrage en mere medmenneskelig forståelse af den enkelte patient. I egen 

undersøgelse forekommer også en uopfyldt forventning til større opmærksomhed på 

patienten, som ikke synes at vise sig i intensiv sygepleje som følge af teknologiens 

udvidede muligheder. På denne måde synes betydningen af de medmenneskelige 

værdier at træde i baggrunden for forståelsen af den enkelte patient, idet den 

overvejende bliver en teknologisk forståelse. Med afsæt i egen undersøgelse kunne en 

større inddragelse af de medmenneskelige værdier til forståelsen af den enkelte patient 

være med til at fremme en mere individuel omsorgsfuld intensiv sygepleje af den 

enkelte patient. Det, at inddrage og fastholde betydningen af mellemmenneskelige 

værdier til forståelsen af den enkelte patient, kan være med til at fremme moralske 

sygeplejehandlinger i en omsorgsfuld intensiv sygepleje. 

4.3.6 Sammenfletningen af teknologi og sygepleje i en intensiv sygeplejepraksis 
Til sammenfletningen af teknologi og sygepleje i en intensiv sygeplejepraksis, kan 

forståelsen af en kompetent intensiv sygepleje være med til at uddybe denne 

sammenfletning i en intensiv sygeplejepraksis. 

4.3.6.1 Kompetent intensiv sygepleje 
I intensiv sygepleje synes sygeplejerskens erfaring at have betydning for, om den 

enkelte patients situation synes omsorgsfuld. I efterfølgende citat berettes der om, 

hvorledes erfaringen med den megen teknologi i praksis også lader til at være 

betydningsfuld for en mere personlig omsorg i intensiv sygepleje.  

”Jeg var stadig så uerfaren, og jeg kunne ikke betjene alt den apparatur så let, som jeg 
vil kunne gøre i dag. Så jeg brugte al min tid på at tjekke respirator, medicinpumper og 
få det til at køre. I stedet for at det måske var tiden til de pårørende, man skulle have 
brugt. Her fyldte teknologien for meget i forhold til den erfaring, jeg havde”. 
 
Når der siges, at ”betjeningen af apparaturet synes lettere i dag”, kan det have 

sammenhæng med en tilegnelse af teknologiske færdigheder i intensiv sygepleje, som 

også synes at være med til at  give en fortrolighed i forhold til betjening af teknologien i 

plejen. En større erfaring og mere fortrolighed med teknologien i en intensiv praksis kan 

være med til at skabe mere tid og opmærksomhed til forståelse af den enkelte patients 

situation, hvilket synes at have betydning for en omsorgsfuld sygepleje af den enkelte 

patient. Der siges, at ”i stedet for at der var mere tid til omsorg for de pårørende, måtte 
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tiden bruges på at holde øje med apparaturet”. Ved at tolke det som siges, kan tiden, 

som frigives i tilknytning til større erfaring med teknologien i intensiv sygepleje, bruges 

på at fremme en mere moralsk og omsorgsfuld intensiv sygepleje. Erfaringen i intensiv 

sygepleje synes på denne måde at kunne fremme muligheden for at bevare en 

opmærksomhed og forståelse af den enkelte patients situation, hvilket også synes at 

have betydning for, om intensiv sygepleje opleves som omsorgsfuld for den enkelte 

patient og dennes pårørende.  

 

At diskutere erfaringens betydning i intensiv sygepleje med to kvalitative 

forskningsartikler som begge undersøger betydningen af at bevare respekten og 

værdigheden af den enkelte patient i etisk svære intensive situationer, kan være med til 

at fremme en forståelse af erfaringens betydning for tiden til en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje af den enkelte patient og pårørende. 

I artiklen ”Dignity in situations of ethical diffculty in intensiv care” (1997) af Anna 

Söderberg m.fl. belyses betydningen af sygeplejerskens erfaring i forhold til indviklede 

etisk svære intensive situationer. Ud fra et større antal interviews med 

intensivsygeplejersker om begrebet værdighed i etisk svære situationer bliver det muligt 

at belyse nødvendigheden af at kunne respektere værdigheden overfor andre mennesker 

i intensiv sygepleje, hvilket også synes at have betydning for en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje for den enkelte patient.  

Ved at sammenholde fortællinger, hvor begrebet værdighed indgår, med fortællinger, 

hvor begrebet ikke indgår, bliver det muligt at fremme en forståelse af de betingelser, 

der ifølge undersøgelsen kan være med til at fordre værdigheden i en intensiv 

sygeplejepleje. De fortællinger, som indeholder eller omhandler begrebet værdighed, 

kan inddeles i tre forskellige grupper, som hver især belyser nogle nødvendige 

betingelser, som synes at fremme værdigheden i plejen af den enkelte patient. Ud fra 

fortolkningen af disse tre gruppers fortællinger om værdighedens betydning for intensiv 

sygeplejepleje fremkommer det, at omsorg, opmærksomhed, ansvar, forpligtelse og 

næstekærlighed er betingelser, som synes vigtige i forhold til at kunne bevare respekten 

for mennesket som en ukrænkelig værdi i intensiv sygepleje. De fortællinger, hvor 

begrebet værdighed ikke indgår, kan være med til at fremme betingelsen for personligt 

ansvar, som synes vigtig for at kunne handle fornuftigt i forhold til den enkelte patients 
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situation. Det, at blive mere bevidst om disse betingelsers betydning for værdigheden i 

intensiv sygepleje, synes også at have indflydelse på sygeplejerskens etiske ansvar for 

den enkelte patient. På denne måde kan bevidstheden om disse følelsesmæssige 

betingelser i forhold til patientens værdighed i intensiv svære komplekse situationer 

også være en slags kompas, som kan være vejledende i intensiv sygepleje for at kunne 

bevare respekten for mennesket som en ukrænkelig værdi i et teknologisk miljø med 

risikoen for umenneskeliggørende pleje. 

Ligesom betydningen af mennesket som en ukrænkelig værdi fremhæves i ovenstående 

artikel, synes en lignende forståelse også at fremkomme i det, der siges i citatet i egen 

undersøgelse. Når der siges, at ”teknologien fyldte for meget i forhold til erfaringen på 

dette tidspunkt”, kunne det skyldes, at situationen opleves som etisk svær, idet der ikke 

synes at være tid til en mere personlig omsorg af patientens pårørende. Ifølge citatet 

synes opmærksomheden overvejende at være på det teknologiske, hvilket synes at være 

med til at fjerne opmærksomheden fra den enkelte patient og dennes pårørende.  

Ud fra denne forståelse af citatet i egen undersøgelse synes tiden i en etisk svær 

situation bedre at kunne bruges til omsorg, som har relation til følelsesmæssige 

betingelser som opmærksomhed, ansvar og næstekærlighed, hvilket kunne være med til 

at fremme respekten for den enkelte patient som menneske i intensiv sygepleje. Det, at 

man i intensiv sygepleje gøres mere bevidst om de følelsesmæssige betingelser, synes at 

være af betydning for en moralsk omsorgsfuld intensiv sygepleje. Denne kan samtidig 

være en følelsesmæssig guidning af sygeplejersken i, hvilke handlinger, der synes 

fornuftige i forhold til den enkelte patients og dennes pårørendes situation, selvom 

praksis domineres af megen teknologi med risiko for en mere upersonlig pleje. Ifølge 

egen undersøgelse synes sygeplejerskens følelsesmæssige forståelse af situationen at 

bekræfte behovet for mere tid til de pårørende, hvilket også synes at have betydning for, 

at situationen opleves som omsorgsfuld. 

I overensstemmelse med citatet synes disse følelsesmæssige betydninger for intensiv 

sygepleje som omsorgsfuld også at have relation til sygeplejerskens erfaring i intensiv 

praksis. Ifølge citatet i egen undersøgelse synes erfaringen inden for en praksis, som 

domineres af megen teknologi, at være vigtig i forhold til et større overblik over den 

enkelte patientsituation, idet erfaringen også synes at have indflydelse på intensiv 

sygepleje som omsorgsfuld. Ifølge artiklen ”lifelong learning- the key to competence in 
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the intensive care unit” (2003) af Kathryn Huggins, har tilegnelsen af erfaring i intensiv 

sygeplejepraksis betydning for sygeplejersken som en kompetent praktiker i et 

avanceret teknologisk miljø. Ud fra en kvalitativ undersøgelse af semi-strukturerede 

interviews blandt engelske intensivsygeplejersker, synes erfaringens betydning i 

intensiv sygepleje at være vigtig i forhold til kvaliteten af patientplejen. Af svarene 

synes tre forskellige temaer at tegne sig i forhold til, hvorledes erfaringen kan tilegnes i 

intensiv sygepleje. Disse temaer er muligheden for læring, resultat af læring og en 

livslang læring, som alle har relation til interne faktorer, eksterne faktorer og 

patientrelaterede faktorer i forhold til erfaringens betydning for intensiv sygepleje.  

Af undersøgelsen ses det, at sygeplejerskens motivation for at dygtiggøre sig har 

betydning for interne faktorer i forhold til, at læring kan lykkes. Til eksterne faktorer 

for, at læring kan lykkes i intensiv sygepleje, synes et positiv samarbejde i praksis at 

have betydning for, om læringen lykkes. I forhold til patientrelaterede faktorer viser 

undersøgelsen, at læring i praksis kan være med til at omsætte formel viden til større 

erfaring med, hvad der synes at være hensigtsmæssige sygeplejehandlinger i intensiv 

sygeplejepraksis. I intensiv sygepleje synes erfaringer fra praksis at have betydning for 

tilegnelsen af viden og færdigheder i forhold til en kompetent sygepleje i et højt 

avanceret teknologisk miljø. Undersøgelsen kan på denne måde være med til at vise, at 

formel undervisning i viden og færdigheder udgør en mindre del af det, som indgår og 

anvendes i praksis. Det, at gøre intensivpraksis til et læringsmiljø, hvor læring støttes og 

fremmes af alle, vil kunne være med til at befordre faglig udvikling i intensiv sygepleje 

som en livslang læring, der er i overensstemmelse med udvikling af en kompetent 

intensiv sygepleje. 

Af citatet fra egen undersøgelse kan der tolkes, at større erfaring med intensiv 

sygeplejepraksis kunne være med til at fremme en mere kompetent sygepleje, som ud 

over teknologien også kunne tilgodese pårørendes behov. Det, at man i intensiv 

sygepleje bliver mere opmærksomme på, hvilken betydning erfaring har i praksis, synes 

vigtigt for læringen i intensiv sygepleje, og kunne være en måde til at få ændret 

situationer, som synes svære i praksis. Der siges i citatet, ”at teknologien krævede al 

tiden”, hvilket også kan være et udtryk for, at der ikke var en mere erfaren og 

kompetent sygeplejerske involveret i patientsituationen. Deltagelse af en mere erfaren 

sygeplejerske kunne være med til at ændre en svær patientsituationen til en 
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læringssituation, som giver en mindre erfaren sygeplejerske mulighed for at tilegne sig 

større erfaring i efterfølgende lignende patientsituationer. På denne måde kan en større 

bevidsthed om læring i intensiv sygepleje være med til at bevare intensiv sygepleje som 

omsorgsfuld. Ved at være mere opmærksomme på hinandens erfaring i intensiv 

sygepleje kan svære situationer i praksis foregribes og på denne måde ændres til 

læringssituationer med fokus på en kompetent omsorgsfuld intensiv sygepleje. 

 

Af ovenstående diskussion synes både sygeplejerskens erfaring samt følelser at have 

betydning for en omsorgsfuld intensiv sygepleje. Ud over, at erfaringen har betydning 

for, at sygeplejersken kan handle kompetent, synes følelserne at have betydning for, at 

det bliver en moralsk sygeplejehandling i forhold til den enkelte patientsituation. Dette 

kan underbygges med resultatet af en større dansk kvalitativ interviewundersøgelse 

blandt sundhedspersonaler. Undersøgelsen viser, at følelser bør være til stede, for at der 

kan handles omsorgsfuldt, men man bør også afbalancere følelserne, således at disse 

ikke bliver forstyrrende i patientsituationen. For mange følelser kan komme i vejen for 

vurderingen af, hvad der hjælper den enkelte bedst.   

Der udover synes følelserne også at have betydning for sygeplejerskens møde med den 

enkelte patient. En central pointe i interviewundersøgelsen er, at før man kan anvende 

sin faglige viden, må der skabes kontakt. Sygeplejersken kan aldrig før mødet vide, 

hvilken ekspertise, den enkelte patients situation vil kræve. For at bevare 

patientsituationen som omsorgsfuld, må sygeplejersken kunne vurdere, hvad situationen 

kræver – i situationen (Jensen og Johnsen 2000 s.26 og 41). 

 

I forhold til egen undersøgelse kan erfaring i intensiv sygepleje være med til at give 

mere tid til at være mere opmærksom på den enkelte patient. Når sygeplejersken ikke 

skal bruge megen tid på det teknologiske, kan det være med til at give mere tid til noget 

mere personligt i den enkelte patient situation. På denne måde bliver det muligt at blive 

mere følelsesmæssigt involveret i den enkelte situation, som også synes at være vigtig i 

forhold til hvad der siges i interview citatet. Erfaringen kan i intensiv sygepleje være 

med til at give sygeplejersken mere tid til at være mere opmærksom på hvad som kan 

have betydning for den enkelte patients værdighed.  
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For at kunne bevare vigtigheden af værdigheden overfor den enkelte patient i intensiv 

sygepleje, kan læring i praksis være måde hvormed begrebet kan integreres i en 

omsorgsfuld intensiv sygepleje. Læring i praksis kan være med til at fremme forståelsen 

af hvilken betydning en følelsesmæssig involvering i den enkelte patient kan have for en 

omsorgsfuld intensiv sygepleje, idet disse følelsesmæssige erfaringer synes mere 

erkendelige i relation til en given praksissituation. Denne læring i praksis kan også være 

med til at gøre det mere tydeligt hvornår for mange følelser kan være skadelige for 

forståelsen og dermed også plejen af den enkelte patient.  

 

5 Konklusion  
Efter at have bearbejdet opgavens problemstilling, om hvilken betydning omsorgen og 

teknologien har i intensiv sygepleje i dag, kan svarene være med til at fremhæve 

forståelsen af teknologiens større indflydelse samt betydning, for en omsorgsfuld 

intensiv sygepleje.  

Det kan konkluderes, at teknologien er et betydningsfuldt redskab for intensiv sygepleje 

i dag. Teknologien indgår som et vigtig, og er et forsat udviklende redskab i intensiv 

sygepleje, og er et vigtig redskab i forhold til oplevelsen af den enkelte patient i intensiv 

sygepleje. Det kan konkluderes, at udviklingen inden for de teknologiske muligheder, 

indgår som en udvidelse af den enkelte patients udtryks muligheder, som også er en 

væsentlige faktor i forhold til at opnå en mere tydelig forståelse af den enkelte patients 

situation. En arterienål gør det muligt at observere et mere præcist og aktuel blodtryk 

hos patienten, end det er muligt ved gentagende blodtryksmålinger med manchet. 

Afgørende bliver det, at teknologien som inddrages i en given patientsituation, vurderes 

i forhold til den enkelte patients behov med relation til behandlingens formål, for på 

denne måde bedre kunne imødekomme en omsorgsfuld intensiv sygepleje af den 

enkelte patient. For at imødekomme en mere individuel vurdering af hvad der betragtes 

som værende relevant teknologi at inddrage, kan der konkluderes, at i givende patient 

situation vil en teknologisk fortrolighed hos sygeplejersken være en betydningsfuld 

erfaring, som bliver forbedret og udviklet i tilknytning til rutinerne med den relevante 

teknologi der indgår i den enkelte patient situation. Det kan konkluderes, at rutiner i 

forhold til teknologien i intensiv sygepleje, også kan være med til at give mere rum for 

en større opmærksomhed på den enkelte patient som person. Samtidig hermed, kan 

teknologiske rutiner i intensiv sygepleje, også være med til at kunne mindske 
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teknologiske fejl der efterfølgende kunne indvirke på den enkelte patients situation. 

Sygeplejerskens erfaringer samt rutiner med respirator, kan på denne måde være 

medvirkende til en større opmærksomhed på den enkelte patients udtryk i en respirator 

behandling. På denne måde kan sygeplejerskens rutiner vaere med til at begraense 

patienters ubehag i forbindelse med en intensiv behandling. 

 

Udover teknologiens betydning i intensiv sygepleje viste undersøgelsen også, at 

omsorgen ligeledes indgår som betydningsfuld for en omsorgsfuld intensiv sygepleje i 

dag. Det kan konkluderes, at teknologien er med til at give mere tid i intensiv sygepleje, 

således at der bliver mere rum for sygeplejerskerne til at være mere opmærksomme på 

de følelser som har relation til de mellemmenneskelige værdier, og som er 

betydningsfulde i forhold til en omsorgsfuld intensiv sygepleje. Disse følelser indgår 

som en slags kompas der er med til at guide sygeplejersken i hvad som har betydning 

for at kunne handle moralsk i den enkelte patient situation. Samtidig hermed kan det 

også konkluderes, at en større bevidsthed om de mellemmenneskelige værdiers 

betydning for en omsorgsfuld intensiv sygepleje, er med til at forbedre nærværd og 

nærheden til den enkelte patient i en teknologi domineret praksis i dag.  

 

Som en opsummering af ovenstående resultater fra undersøgelsen viser både at de 

mellemmenneskelige værdier og teknologien, begge indgår som betydningsfulde dele i 

en omsorgsfuld intensiv sygepleje - trods værdimæssige forskelligheder. Denne forskel, 

men samtidig også forenelige i hvor vigtige begge dele er for en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje, er baggrunden for at kunne konkludere, teknologien og de 

mellemmenneskelig værdier i dag er vævet sammen i en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje. 

Eftersom intensiv sygepleje domineres af megen teknologi, kan dette være med til at 

fjerne opmærksomheden fra vigtigheden af de mellemmenneskelige værdier i en 

omsorgsfuld sygepleje. En større opmærksomhed på teknologien og dennes muligheder, 

kan være medvirkende til at fag og sag bevæger sig på afstand af hinanden i intensiv 

sygepleje. For at bevare en omsorgsfuld intensiv sygepleje kan det konkluderes, at faget 

med relation til de resultater som teknologien kan være med til at opnå, fortsat skal være 

i overensstemmelse med sagen i intensiv sygepleje med relation til omsorgen for den 
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enkelte patient. For at bevare fag og sag i overensstemmelse med hinanden i en 

omsorgsfuld intensiv sygepleje kan det konkluderes, at læring som indgår i praksis 

situationer, er med til at fremme forståelsen af teknologiens og de medmenneskelige 

værdier, som på denne måde bliver integreret i en omsorgsfuld intensiv sygepleje. 

Konkluderende er læring i praksis situationer med til at fremme en tænkemåde, hvor 

kombinationen af erfaring og teknologiske oplysninger. Denne tænkemåde er med til at 

fremme et tydeligere indtryk af den enkelte patients situation i en teknologi domineret 

intensiv sygepleje som vil forblive omsorgsfuld. 

 

Den anvendte metode har vist sig, som værende velegnet i forhold til at opnå en større 

forståelse af intensiv sygepleje i dag. Idet metoden tager afsæt i sygeplejerskernes egne 

oplevelser og erfaringer fra deres intensivpraksis, er med til at fremhæve en 

fyldestgørende og aktuel forståelse af intensiv sygepleje som den eksistere i dag.   

En begrænsningen med metoden kan have relation til, at det kun er en lille del af den 

intensiv sygepleje praksis som undersøges, men hvor det betydningsfulde i relation til 

fortolkningen er, at det almene viser sig igennem det konkrete, hvilket der er 

argumenteret for i gennemgangen af Ricoeurs filosofi s. 17-21. 

 

6 Perspektivering 
Som det blev konkluderet, indgår teknologien i dag som et vigtigt redskab, til at opnå en 

tydeligere forståelse af den enkelte patients situation. For at bevare teknologien som et 

redskab der ikke dominere over omsorgens kundskab, er det således vigtigt at 

sygeplejerskerne i fællesskab reflekter over, diskutere og vurdere, om hvilken teknologi 

der kan være med til at styrke, gavne eller endog må bortdømmes i forhold til den 

enkelte patients situation. Ved en fælles refleksion og diskussion, mener jeg, kan være 

med til at kunne bevare sagen i sygeplejen og lader ikke fagets teknologiske muligheder 

blive det dominerende for sygeplejen.  

Teknologiens har en dominerende position i vores kultur. Derfor kan en fokusering på 

teknologiens og omsorgens betydning i forskningssammenhæng, være med til at 

foregribe en udvikling af sygeplejen til et mere ensformigt teknologisk håndværk. 

Fokuseringen på teknologien og omsorgens betydning i sygeplejen er nok yderst vigtig i 

forhold til at give erkendelse til faget, og hvor dette bedrag til viden, kun kan ses som et 

indblik i noget af sygeplejens komplekse virkelighed. 
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En måde at bevare opmærksomheden på teknologien og omsorgens betydning, kan være 

sygeplejerskernes refleksioner over sygeplejen, som bl.a. kan ske igennem 

sygeplejerskernes reflekterende deltagelse i klinikken og deres fortællinger om den 

daglige praksis. Eksempelvis kan de daglige rapportsituationer, sygeplejekonferencer og 

dokumentationsformer, som i uddannelses- og udviklingssammenhænge, være med til at 

fremhæve teknologien og omsorgens betydning for sygeplejen. 

Undersøgelsen synliggøre en række dilemmaer i intensiv sygeplejepraksis i dag. 

Dilemmaer som det kunne være interessante at gå videre med i andre undersøgelser. 

Sygeplejerskernes sygeplejefaglige samarbejder synes interessant i forhold til, at 

omsorgsfuld intensivsygepleje kan lykkes i en teknologi domineret praksis, hvor 

patienterne ofte ikke er ved bevidsthed. En større forståelse af det sygeplejefaglige 

samarbejde på en højteknologisk afdeling vurderes også at have betydning for måden at 

nærme sig den enkelte patient på, set i relation til sundhed, sygdom, behandling og 

pleje.   
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8 Bilag: Interview med intensivsygeplejersker 
 
Sygeplejerske nr. 1 

 
Interviewer: Kan du beskrive en vellykket episode? Og ser du omsorgen kan have 

betydning for en vellykket episode? 

 

Sygeplejerske nr.1: Det er et 12 årige barn som er blevet opereret for en scholiose. Det 

er et vældig kompliceret oplevelse forløb, fordi barnet har blødt rigtig rigtig meget.  

Jeg kommer om morgenen, hvor der har været kaos om natten fordi barnet har været meget 

dårlig og blødt meget. Ret hurtig da jeg kommer om morgen begynder det lige pludselig at 

holde med at bløde, fordi barnet har fået en masse plasma. Og så er der mange ting som skal 

overholdes i et postoperativ regime, som der ikke har været mulighed for, simpel hen fordi 

barnet har været så dårlig og man har sørget for hun ikke forblødte. Moren havde været oppe 

at køre, fordi hun havde været bang for, at barnet skulle risikere at dø af dette her.  

Moren går over og sover og faren kommer. Jeg skal så være der om dagen. Jeg er vant 

til at passe børn, jeg har passet en del af den slags børn. Så det gør også, at jeg har en 

slags ro når jeg kommer ind, selvom det er ret kaotisk og kommer der ret hurtig ro på. 

Efter kort tid holder hun pludselig op med  at bløde…. faren er sådan meget rolig, han 

tager tingene som de kommer.  

Den dag er der tre nye ting som skal introduceres for hende og det er hun ikke ….. der 

skal ikke ske for mange nye ting. Disse tre ting er i hvert fald nogle ting som var meget 

vigtige hun skulle …. Hun skulle starte c-pap for ikke at få lungebetændelse og hun 

skulle vendes og have ernæringssonde. Min kollega havde ikke gjort nogle af tingene, 

og for et handicappet barn er c-pap og mobilisering nogle store ting. I samarbejde med 

faren blev hun introduceret til nogle ting og vi fik ligeså stille lagt sonden. Under 

gøremålene var faren var rolig, som også smittede af på barnet. Han kunne også mærke 

at jeg var rolig, så ligeså stille op af dagen fik vi gjort de ting.  

 

Interviewer: Det der for dig, var med til at gøre denne oplevelse god her var en god, var 

din erfaring. Med din erfaring havde du mere ro på…. 
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Sygeplejerske nr. 1: Ja det synes jeg det var ikke sådan… Hende om aften havde ikke 

haft lyst til at passe denne patient, fordi barnet havde været for dårlig og der var rigtig 

meget med hende, mere end man lige forventede.  

De andre havde været ved at ”bytte” hende væk, hvorimod jeg ligesom havde det 

sådan… nå, men hende kan jeg fint passe.  

 

Interviewer:  Ser du, teknologien kan have betydning for denne vellykkede episode? 

 

Sygeplejersken nr. 1:Den har jo relation på den måde, at hun dels skulle have lagt en 

sonde, som nogle gange kan være svært og andre gange ikke.  

Så var hun koblet til med centralvenekateter, ilt og arteriekanyle. Det er noget med at 

nulstille osv. Som, når man har det på rygraden, skal jeg ikke bruge min 

opmærksomhed på teknologien. Teknologien kan jeg hurtig overset, fordi jeg har været 

her i så mange år. Den bruger jeg ikke ret lang tid på. 

 

Interviewer: Hvad så hvis vi i stedet tager det omkring omsorgen i sygeplejen og 

hvordan den har relation til en vellykken episode? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Den har meget at sige, at man har overskud til, at bruge ens energi 

på hende og familien. Frem for jeg skal bruge alt min energi på at tjekke udstyret og få 

det til at virke efter hensigten. Det vidste jeg… hvordan pleuradrænet skulle sættes til 

og hvordan jeg skulle kontrollere dette dræn. Det er ikke noget jeg skal bruge ret lang 

tid på, for det kan jeg hurtig gøre. Det kan jeg godt gøre sådan ud af øjenkrogen. Fordi 

det har jeg på rygraden. 

 For hvis man er ny her, har man nærmest ikke tid til at passe patienten. Der har man 

bare tid til at passe maskinerne… 

 

Interviewer: Kan du beskrive din oplevelse af intensiv sygepleje i dag? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Det er noget med at kunne se de ting, at man kan se der er nogle 

ting som ikke er ret behagelige for patienten, som man sygeplejemæssigt er nød til at 

gøre for patienten. Det ved man med sin faglige vide, at det er nødvendig for at 
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patienten kan overleve. Det er nødvendigt at patienten bliver mobiliseret og det er 

nødvendig at patienten bliver vendt så der ikke kommer liggesår. Der er nogle ting man 

er nød til at gøre ifølge sin faglige viden, og som ikke er særlig rare for patienten.  

Der er nogle ting man er nød til at gøre som nødvendig vis ikke er rare for patienten. 

Det er for eksempel ikke rart at få lagt et nyre kateter, men hvis patienten ikke har nogle 

nyrefunktion er det simpelthen nødvendigt. Det er ikke ret rart! Men man er med til at 

assistere med lægen fordi man kan se det er nødvendigt. 

 

Interviewer:  Er din forståelse samt oplevelse af omsorgen forandret, efter du har fået 

erfaring med det intensive miljø? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Ja, man har meget mere teknologi og man er fortroligt med det. Og 

det tror jeg betyder meget at man har en fortrolighed med de tekniske ting. I intensiv 

sygepleje kan teknologien på langsigt have en positiv betydning, og på kort sigt have en 

negativ betydning for patienten. Og det er den opfattelse som påvirker min opfattelse af 

intensiv sygepleje fra sygepleje generelt. 

Men det er også det der gør det kan være svært at være her, fordi det er hårdt og 

lidelsesfuld for patienterne, at være med til de mange af de ting. Der ligger slanger over 

det hele, man ved bare det er nødvendigt. Men man ser bare at patienterne lider ved det.  

 

Interviewer: Skal jeg forstå at man som intensiv sygeplejerske skal kunne bære at 

påfører patienterne mange ubehagligheder? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Ja, i alle højeste grad. Med tiden bliver man vant til disse 

ubehagligheder, når man er intensiv sygeplejerske. 

 

Interviewer: Kan du modsat fortælle om en episode hvor alt gik galt? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Det er en episode som ligger en del år tilbage, og det er klart noget 

der har relation til jeg var for uerfaren til egentlig at passe denne patient. 
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 Det er en dame som er blevet kørt ned, hun havde en masse svært kompliceret brud. 

Man var sikke på hun overlevede og hendes manden var død ved denne ulykke. 

Sammen havde de to små børn. 

Hun var i respirator og hun var rigtig dårlig, og på dette tidspunkt havde vi ikke fået 

besked om at manden var død. Hun havde hendes forældre som stod der ved sengen, 

men børnene var der ikke da de var for små.  

Der var mange ting omkring patienten, altså med sprøjtepumper og respirator og alt 

muligt. Jeg havde ikke været der så lang tid, så jeg havde jo rigeligt i, bare at styre alle 

medicinpumperne, respiratoren og alting. Ved siden af stod den familien, og jeg havde 

nærmest ikke tid til at snakke med dem. Det er klart et udtryk for manglende erfaring, 

fordi ellers kan man godt klar alle medicinpumperne mens man taler med de pårørende. 

Og den der lidelse ved at se familien, stå der og se deres datter der er så syg og samtidig 

huske på børnebørnene der hjemme. Samtidig med vi alle ved, at der på sigt vil bliver 

en massen problemer og overvejelser, nu hvor patienten har mistet manden og der er et 

langt genoptræningsforløb. 

 

Interviewer: Hvad er det der gør du synes her gik det ikke? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Det er den manglende erfaring og at jeg ikke fik sagt fra, fra starte, 

at jeg skulle se …eller måske, at nogle af de andre skulle have vurderet at tiden jeg 

havde været her, at jeg måske ikke …... Jeg havde ikke engang været her et år, at de 

kollegaerne skulle havde vurderet at den tid jeg har været her, at det havde været for 

kort tid i forhold til denne situation. 

Det har gjort et stort indtryk på mig og jeg har skrevet intensivopgave omkring denne 

episode. 

 

Interviewer: Ser du, teknologien kan have relation til denne episode? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Den har den betydning, at den tog alt min tid. Jeg var stadig så 

uerfaren og jeg kunne ikke betjene alt den apparatur så let, som jeg vil kunne gør i dag. 

Så jeg brugte al min tid på at tjekke respirator, medicinpumper og få det til at køre. I 

stedet for at det måske var tiden til de pårørende, man skulle havde brugt. 
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Her fyldte teknologien for meget i forhold til den erfaring, jeg havde.  

 

Interviewer:  Ser du, omsorgen kan have betydning for denne episoden, hvor alt gik 

galt? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Den har været mangelfuld, jeg havde ikke det der overskud og 

havde måske heller ikke så meget viden om omsorgen i intensiv sygepleje. Viden om 

hvordan man ikke skal trøste patienterne, men at man i stedet bare skal være der og at 

det kan være enormt svært, bare at sidde inde hos patienten og se nogle være så kede af 

det…man kan jo ikke bringe personen tilbage. Det er meget hårdt og magtesløst. 

 

Interviewer: Så jeg skal forstå at i en dårlig episode bliver det teknologien som fylder 

for meget, så der ikke er tid nok til pårørende elle patienten? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Ja, det er det. Jeg vil sige det fylder for meget i forhold til mit 

niveau på da værende tidspunkt. For det var jo relevant det der var der af teknologien, 

men det var erfaringsgrundlaget. En anden kunne måske have klaret begge dele. Man 

bliver ikke påvirket af, at pumperne kører, men af at familien er bange for at miste sin 

kære. Så for at tale om sygepleje skal omsorgen også være der. 

 

Interviewer: Har teknologien betydning for jeres samarbejde – og i så fald hvordan? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Den har den betydning at det fordre til meget samarbejde, fordi hvis 

der opstår nogle spørgsmål med en eller anden ting, eller hvordan en eller anden 

maskine virker, så har jeg måske haft én erfaring, og der en anden, som har haft en 

anden erfaring. Så får man egentlig diskuteret, hvad er egentlig bedst, og hvad er godt 

for den patient.  

Man bliver tvunget til at hjælpe hinanden og diskutere nogle problemstillinger, så derfor 

giver teknologien større samarbejde. 

 

Interviewer: Tilrettelægger i jeres samarbejde efter teknologien? 
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Sygeplejerske nr.1: Ja, det synes jeg vi gør. Dels i forhold til eksempelvis en patient 

som for eksempel kører dialyse og skal mobiliseres, så tilrettelægges samarbejdet efter 

at man skal have koblet dialysen fra. I disse situationer er man så afhængig af, om man 

skal have nogle til at hjælpe sig med at få koblet dialysen fra så man kan få patienten op 

i en stol. I disse situationer skal en kollega gå fra sin patient for at komme og hjælpe 

mig, og det er på denne måde man skal hjælpe hinanden. 

Det er vedkommende som passer patienten der også tager beslutningerne, og hvis 

vedkommende ikke kender apparaturet for man en kollega til at komme og hjælpe med 

det. Men det er den der passer patienten som får det koordineret.  

 

Interviewer: Ser du, teknologien kan have betydning for hvordan du oplever patienten? 

 

Sygeplejerske nr. 1: I en akut fase har man nok tilbøjelighed til at patienten falder lidt i 

baggrunden, fordi der er så mange ting som bliver nød til at blive gjort her og nu. Jo 

mere stabile og jo mindre apparatur kommer patienterne som personer til at træde frem. 

Man har mulighed for at lære dem lidt bedre at kende, jo bedre de får det, og inddrage 

de pårørende. 

I starten kan man måske godt kende patienterne ud fra deres apparatur, som er tilkoblet. 

Fx det er hende med dialysen. Jo længere tid de har ligget bliver de en del af afdelingen, 

og så siger man det er ham Peter Jørgensen på stue 10. 

 

Interviewer: Hvad med din relation til patienterne? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Der er nogle man har en god relation til, som man som person går 

mere i spænd med end andre. Jeg får relationen ved at lære patienten bedre at kende 

gennem at have passet dem i længere tid. 

 

Interviewer: Har du også en relation til patienterne i den akutte fase? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Jeg får den nok lidt sporadisk, men jeg præsentere mig altid lige 

meget hvor dårlige de er. Sige ”goddag og velkommen”, for det er i hvert fald det 

mindste man kan gøre, synes jeg. 
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Jeg siger også nu bruger jeg lige tid på at koble nogle ting på, selvom patienten ikke er 

bevidst. 

Typisk i starten er det de tekniske ting som der tager opmærksomheden, og patienten er 

ikke rigtig andet end en patient. 

 

Interviewer: Hvad mener du er vigtig at prioritere i en omsorgsfuld intensiv sygepleje? 

 

Sygeplejerske nr. 1: Det er ikke altid man har mulighed for selv at gøre det. Hvis man 

nu har planlagt én ting, så kommer der en læge og siger, så skal der ske nogle andre ting 

end det planlagte, som gør, man ikke har tid til og lave den omsorg. Sørge for de har 

velbehag eller måske ordne deres hænder og fødder. Gøre at patienterne ikke skal de 

mange ting, som man typisk skal på en intensivafdeling, men at man kun gøre de ting 

som patienten kan lide. 

Omsorgsfuld intensiv sygepleje er når man ikke skal gøre en masse ting også de trælse 

ting. Men at man har mulighed for at springe de trælse ting over og i stedet gøre de ting 

som er rart for patienten.  

Så består den intensive sygepleje af en ikke omsorgsfuld sygepleje, hvor man udsætter 

patienten for masser af ubehag, og en omsorgsfuld sygepleje hvor man har tid til 

patienten. 

 

Sygeplejerske nr.2 
 

Interviewer: Kan du fortælle om en vellykket episode fra din praksis?. 

 

Sygeplejerske nr.2: Det var en ung fyr som vi havde indlagt efter et trafiktrauma, som 

han til dels selv havde været skyld i. Han havde nogle skyldfølelser iforhold til ulykken, 

og der var også noget med hans forældre…Men i hvert fald så oplevede jeg det som en 

utrolig god episode, fordi han var tryg og glad for at være her. Jeg fik en rigtig god 

kontakt til patienten og hans forældre, ja vi fik snakket rigtig godt sammen. Det sidste 

faren siger til mig efter min aftenvagt var, at nu hvor det nu skulle være sådan her, så 

var det rigtig godt at være her hos os.  

 

Interviewer: Ser du, teknologiens kan have betydning for denne episode? 
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Sygeplejerske nr.2: Der var ikke ret meget teknologi og intensiv sygepleje i denne 

episode, fordi han var rimelig frisk og han var ikke tilkoblet ret meget teknologi, han 

var vågen og klar, så vi kunne snakke sammen. Det var ikke teknologien som har 

betydning når jeg tænker denne vellykket episode her. 

 

Interviewer: Ser du, omsorgen kan have betydning for denne vellykkede episode? 

 

Sygeplejerske nr.2: Omsorgen var her jo i form af det at have tid, samt det at komme på 

bølgelængde med sådan en ung fyr og hans forældre. Der var tid, fordi der ikke skulle 

bruges en masse tid på noget teknologi og en masse medicin. Der var tid til at være i 

nuet sammen med drenge og hans forældre. 

 

Interviewer: Kan du fortælle om en episode hvor alt gik galt? 

 

Sygeplejerske nr.2: Det var en episode med et barn, et kronisk sygt barn, som blev 

opereret og som kom herop efterfølgende, sammen med forældrene. Og så i den første 

fase skulle hun tages ud af respiratoren og sættes over på et andet system. Og der var vi 

dårligt forberedt, og havde ikke helt styr på, hvordan det her nye respirationssystem 

skulle sættes på. Forældrene var også inde i billedet, fordi de var meget omkring deres 

barn. De var sendt ud af stuen først og var kommet ind igen.  

I hvert fald endte denne episode med, at jeg havde en dårlig oplevelse af ikke at have 

styr på det, vi skulle. Der var en dårlig kommunikation mellem mig og den kollega som 

var inde i billedet og forældrene fik også et indtryk af vi ikke havde styr på tingene. 

Forældrene blev utrygge, og der gik flere dage, inden denne utryghed ligesom forsvandt 

og de fik tillid og tiltro til os igen. Også til at det vi gjorde var ok og vi ligesom havde 

styr på det. Det var en dårlig episode. 

 

Interviewer: Du sagde du fik det dårligt, men hvad var det der gjorde det? 
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Sygeplejerske nr.2: Jeg fornemmede … eller jeg kunne bagefter se, at vi ikke havde styr 

på det vi skulle ind og gøre. Jeg skulle have været bedre forberedt. Jeg fik følelsen af 

afmagt og ikke at have styr på tingene.  

 

Interviewer: Du sagde det med kollegaen, som du ikke kommunikerede så godt med? 

 

Sygeplejerske nr.2: Nej vi kommunikerede ikke sammen, på det tidspunkt kendte vi 

heller ikke hinanden så godt, jeg tror ikke vedkommende havde været i afdelingen 

særlig længe. Fordi vi ikke kendte hinanden så godt, fik vi ikke snakket sammen inden 

vi gik ind. Lige snakket om, hvad det egentlig var vi skulle og hvem der skulle hvad. 

Hun fik ikke kommunikeret godt nok ud, hvad hun forventede af mig og af situationen. 

 

Interviewer: Så når vi taler om teknologi, er det så ret afgørende at have noget planlagt 

om hvem gør hvad? 

 

Sygeplejerske nr.2: Ja det kan det være, især hvis det er noget man ikke er helt fortroligt 

med, så som noget nyt apparatur på afdelingen som man ikke helt kender.  

Det betyder også noget at man fagligt kender vedkommende som man arbejder sammen 

med i sådan en situation, hvor man skal gøre et eller andet. 

 

Interviewer: Kan du uddybe det lidt? 

 

Sygeplejerske nr.2: Det kan have noget at gøre med at man simpelthen ved, hvordan 

man arbejder og har prøvet at arbejde sammen før. Ved hvad den anden kan finde på at 

gøre næsten, og ved hvordan man fordeler tingene. Hvis det er nogle man har arbejdet 

sammen med i årevis, så ved man næsten uden at snakke sammen hvem der gør hvad. 

Eller man ved den anden har ligeså meget styr på det som én selv måske, så det kører 

ligesom… 

Det er det sammen med lægerne, de er også forskellige, nogle de er gode til selv at sige 

hvordan de vil have det, andre de forventer bare, at tingene kommer på den og den 

måde. Nogle de tager selv initiativ til noget, som andre ikke gør.  

Det betyder at nogle er rolige idet, og andre bliver måske hurtigt hylet ud af det. 
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Hvis det er en akut situation kan samarbejdet ændre sig lidt, men hvis der en mere 

generel situation, kan man snakke sig igennem det og på den måde hjælpe hinanden. 

Hvis det er mere akutte ting, betyder det utrolig meget, at man er tryg ved det, og man 

ved den man står sammen med også ved hvad hun har med at gøre.  

 

Interviewer: Tror du, samarbejdet havde været anderledes hvis I ikke havde haft så 

meget teknologi? 

 

Sygeplejerske nr.2: Ikke nødvendigvis, men det der er noget ukendt…altså for hvis det 

var kendt teknologi, så var det ikke noget problem. Men det teknologien gør, den 

udvikler sig, og den ændre sig, og der kommer nye ting. Og så er det, man står i en 

periode med noget nyt, som man lige skal have i hænderne og finde ud af hvad er. Og i 

den periode kan de der episoder opstå, hvor man er usikker på hvad er det lige omkring 

det her. Denne periode smitter af på ens samarbejde med kolleger, så er det afgørende at 

man føler sig tryg ved hinanden. 

 

Interviewer: Ser du, omsorgen kan have relation til en episode, hvor alt gik galt? 

 

Sygeplejerske nr.2: Somme tider når man står i sådan en situation, eller når man står lidt 

på sidelinien, kan man tænke. Og der ligger så en patient, midt i alt det der foregår over 

hovedet på vedkommende, og så er der ikke plads til omsorg i sådan en situation hvor 

man er lidt usikker og tingene skal gå lidt stærkt. Så kunne man sommetider godt ønske 

sig, der var lidt flere folk, så der var en, der kunne sætte sig ved siden  af patienten og 

holde vedkommende i hånden. Men selvfølgelig forsøger man at forklare patienten….  

 

Men det kan godt være kaotisk, og man kan godt have nok i alt det andet. Selvfølgelig 

forsøger man at gør tingene omsorgsfuldt. Den direkte omsorg for patienten, det med at 

tagen sig af og trøsten, den er der ikke altid plads til i akutte situationer. 

Sommetider ser men heller ikke omsorgen, fordi man er fokuseret på nogle andre ting. 

Men det har både noget med ens fokus, men også hvad har vi resurser til i sådan en 

situation, og så må man samle op på det bagefter. 
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Interviewer: Har teknologien betydning for jeres samarbejde – og i så fald på hvilken 

måde? 

 

Sygeplejerske nr.2: Jeg ved ikke om teknologien har betydning….Jeg synes generelt vi 

samarbejder godt. Og man samarbejder, i hvert fald i pressede situationer, bedst med 

dem man kender godt. Men det er fuldstændig uafhængig af teknologien. 

Jeg synes ikke teknologien har betydning for vores samarbejde. 

 

Interviewer: Synes du i tilrettelægger jeres samarbejde efter teknologien? 

 

Sygeplejerske nr.2: Det kommer selvfølgelig lidt an på, om folk har været i en 

afdelingen i kortere eller længere tid. Det har betydning for hvordan man ser på 

teknologien, og hvor meget det fylder i ens arbejde. Der er også nogle der er bedre 

tekniske end andre, andre har større flear for teknikken. Specielt hvis der er et eller 

andet der driller, hvor man hurtig kan gå ind og løse det problem. Men det ved man så 

efter hånden hvem man skal have fat på hvis der er et problem. 

Der er noget teknologi som man skal have ekstra undervisning for at kunne betjene, og 

så er man nød til at sige til eller fra, hvis der er en patient der køre dialyse og man kun 

har været her to måneder. Så skal man have en kollega med ind og hjælpe med at passe 

dialysen. Så der er nogle ting ….. 

 

Interviewer: Kan man sige at teknologien har stor betydning for hvem man kommer til 

at passe? 

 

Sygeplejerske nr.2: Ja det kan man, og man er nød til at have for øje hvad det er for en 

patient og hvad for noget teknologi der er omkring den enkelte patient. Det har 

betydning for hvad det er for en sygeplejerske der skal der ind. 

Stadigvæk har vi også kontinuitet for øje, og at der skal være færrest mulige 

sygeplejerske omkring den enkelte patient. Vi forsøger at køre kontaktsygepleje til dem 

der ligger her i lang tid. 

Nogle gange må man ind og se på de teknologiske ting eller behandlingsbehov eller 

plejebehov de har. 
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Interviewer: Har teknologien betydning for din oplevelse af patienten – og i så fald 

hvordan? 

 

Sygeplejerske nr.2: Jeg har en god fornemmelse af patienterne. Jeg kan sagtens se bort 

fra teknologien og se patienten - se det menneske der ligger i sengen. Og det mener jeg 

blandt andet, jeg kan fordi jeg har været her i ti år. At det gør en forskel, at man har en 

erfaring at bygge på, og man har nogle rutiner i forhold til pleje og behandling, så man 

kan se bort fra det og se patienten. Og så gør vi jo… og man får et meget stort indtryk af 

patienten gennem de pårørende, og de er her også meget. Så for man ligesom en 

fornemmelse af, at det er ikke bare selvom det er en man ikke kan snakke med. Det er 

ikke bare en krop, der er en far, en søn eller bror, så får man sådan et indtryk af hvem 

man har som patient. 

 

Interviewer: Har det nogen betydning hvilken patient man skal ind og passe… eller kan 

man bare skifte patient hverdag på baggrund af ens erfaring? 

 

Sygeplejerske nr.2: Det har den betydning man kommer til at kende de pårørende, og 

det kan være rart. Jeg synes, man godt kan blive sat ind til en ny patient hverdag. Man 

kan godt passe patienten, og man kan godt sagtens passe det, der er omkring ham. Men 

hvis man skal lidt dybere i det og lære patienten trods alt at kende uanset, om han er 

vågen eller ej, og hvad er han for en… Også at få en fornemmelse af, at hvis han bliver 

stresset, stiger blodtrykket, eller der er også nogle andre ting, man lære at kende 

omkring patienten, når man er derinde, som også har med teknologi og behandling at 

gøre - lidt om hvordan han reagere, og hvordan det er med det her blodtryk, kan han tåle 

og blive trukket meget i væske, eller kan han ikke det. Så både det teknologiske og 

behandlingsmæssige har godt af, man går ved den samme patient.  

Selvfølgelig har patienterne det også, fordi man et eller andet sted lære patienten at 

kende, og man lærer de pårørende at kende, og man kan bedre snakke med dem, når 

man har været der. Det optimale på alle planer, er at man er det sammen sted. Så man 

ikke skal starte forfra hverdag, med at sætte sig ind i tingene. 

 



92 

Interviewer: Hvad mener du der er vigtig at prioriter i en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje? 

 

Sygeplejerske nr.2: Jeg synes ikke man behøver de store teorien, for det er noget om at 

tage vare på det menneske der ligger her. Det har noget at gøre med og opfylde de 

behov det menneske har, som det som personen ikke selv kan opfylde i den situation 

som den person måtte være i.  

Det har noget så basalt som, det man er menneskelig og man har en interesse for sine 

medmennesker og en indlevelse evne på et eller andet niveau. For jeg mener bestemt 

også der er en grænse for hvor langt man skal gå. Der er noget der hedder professionel 

omsorg, og det er den man skal holde sig til. Der er nogle som kan blive for dybt 

involveret i patient eller dennes pårørende.  

Det gør det lidt nemmere for omsorgen, hvis man har lidt flair for teknologien, og det 

bliver lidt nemmere, hvis man ikke bliver forskrækket eller utryg ved teknologien, fordi 

så kommer det til at fylde for meget. Men jeg har nu aldrig oplevet nogen, som ikke har 

haft det eller ikke kunne lære det. 

 

Interviewer: Er din forståelse samt oplevelse af omsorgen forandret, efter du har fået 

erfaring med det intensive miljø? 

 

Sygeplejerske nr.2: Jeg tror der er nogle som kommer til intensiv afdelingens patienter, 

som ligger og er sederet eller er bevidstløse og er i en respirator så man overhovedet 

ikke kan have nogen verbal kontakt med disse patienter.  

Her kan man nogle gange opleve nogle som har utrolig svært ved at takle dette, fordi de 

synes de har meget svært ved at se patienten og mennesket i det her. Og det kan måske 

have noget at gøre med, at de måske ikke kan kommunikere med disse patienter. Men 

her synes jeg, at der er omsorg inde i billedet, men det er rigtig det er envejs 

kommunikation. Jeg får ikke noget igen, men det er heller ikke nødvendigt. 

Jo jeg får måske noget igen, men så er det gennem nogle pårørende som giver udtryk for 

de er glade for man tager sig af deres pårørende, på en eller anden måde bekræfter det 

man gør, at det er godt. Så et eller andet får man igen, men ikke direkte fra den person 

som ligger i sengen. 
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Det giver en fornemmelse af personen som ligger i sengen, når man ved hvad han har 

lavet tidligere. En fornemmelse af, at det er en person og ikke bare en krop, han har en 

fortid hvor han har lavet det og det… 

 

Sygeplejerske nr. 3 
Interviewer: Kan du fortælle om en episode hvor alt gik godt? 

 

Sygeplejerske nr.3: Jeg synes jeg har rigtig mange oplevelser hvor jeg synes det gik 

godt. Jeg synes faktisk jeg har flere af gode oplevelser end jeg har af oplevelser hvor jeg 

synes, her gik det ikke særlig godt. 

Jeg kan ikke lige fortælle om en god episode hvor det hele gik godt. Når du stiller mig 

spørgsmålet, så er der nogle ting som jeg synes der går igen fra gang til gang, når jeg 

har tænkt at det her er bare gået godt. Det er tidspunkter hvor jeg har brugt den opgave 

som jeg skrev da jeg tog min specialuddannelse.  

 

Interviewer: Hvad er det du synes, der går igen i disse gode episoder? 

  

Sygeplejerske nr.3: Det er min tilgang til patienten, som har forandret sig iforhold til min 

specialuddannelses opgave. Og det er et emne jeg arbejdede med… øhh altså, det jeg måske 

tidligere ofte har stødt på, med intensive patienter jeg har mødt, og som var det jeg besluttede 

mig for at skrive om i min opgave. Var en patient som oplevede håbløshed i sit liv, fordi 

patienterne ligger her og det hele er forfærdeligt, ofte kan man ikke engang løfte sine egne 

arme. Patienterne reagere ved, ikke at vil op at sidde, de vil ikke have noget at drikke. Derfor 

synes jeg, man står meget på grænsen til overgreb, fordi man forsøger at pådutte dem de ting 

jeg synes de skal efterleve. Fx at de skal op at sidde, så de kan blive udtrappet af respiratoren, 

og de skal have saftevand så de får energi.  

Der var min tilgang tidligere med disse patienter, de redskaber som jeg havde lært på 

sygeplejeskolen. Det var motivation jeg brugte som redskab, jeg brugte ydre motivation, 

for at vække den indre motivation hos patienten. Og der arbejdede jeg i min opgave 

med teologiske tekster. Bla af en præst Kristian Busch, som er sygehuspræst på 

Rigshospitalet, og som har skrevet nogle tekster jeg har sat mig ind i.  

Efter jeg var færdig med opgaven, var det jeg ligesom nåede frem til, at hvis man i 

stedet for at tænke meget på motivationen, i stedet erkender håbløsheden og er i 
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håbløsheden med patienten. På denne måde kan håbløsheden blive vendt til håb, og det 

begyndte jeg så at praktisere i min sygepleje. Helt konkret, i stedet for at patienten ikke 

vil…”jamen det er også svært og du kan ikke bevæge dig og du kan ikke trække vejret 

og du kan ikke tale med din familie, men det går jo fremad”…..men det kan man ikke 

bruge til noget som helst, når man er i den situation hvor man oplever håbløshed.  

At man i stedet skal …”ja, jeg vil også have det at røven til hvis jeg lå der og var dig”. 

Og det jeg oplever er så, at patienterne får lyst til at drikke, og selve udtrapningen af  

respiratoren går lettere. 

Det jeg gør er, at jeg bare er ”med” dem synes jeg, i stedet for at motivere dem og 

afkræfte deres følelse for dem, så gør jeg det svære for dem. Hvorimod hvis jeg 

bekræfter dem i deres følelse, eller får en anerkendelse af, at jeg ligger og tænker ”jeg 

har det svært og der er der faktisk én der synes”, og som siger ikke noget med men…. 

Jeg ved ikke om jeg stiller krav til en relation til patienten, men jeg er meget ærlig 

overfor patienterne specielt efter jeg har skrevet min opgaven. Jeg bruger ord, som jeg 

ikke har brugt i min sygepleje før. Jeg spørger meget åbent – ”ligger du og tænker på 

om du skal dø”. Jeg spørger meget åbent, og så har jeg enkelte gang fået nej.  

Det er meget vigtig at jeg finder ud af hvor patienten er, og tager udgangspunkt i det og ikke 

uden at anerkende det som vi pådutter patienten, med vores regler og normer, procedurer og 

hygiejne som vi også skal opfylde.  

 

Interviewer: Ser du, teknologien kan have betydning for en vellykket episode? 

 

Sygeplejerske nr.3: Teknologien spiller i princippet ikke en særlig stor rolle for mig 

sådan lige umiddelbart. For mig handler det meget om…. I kraft af den erfaring jeg har, 

kan sige at den forstyrrer. Jeg synes den skal væk, fordi der skal være plads til nogle 

andre ting. Altså teknologien er ikke nødvendig hvis man er i et forløb med en terminal 

patient, hvor man har besluttet at slutte behandlingen, så har jeg ikke behov for at 

skærmen er tændt. Jeg synes ikke, der skal være alarmer og ting og sager, som forstyrrer 

de pårørende i den sorg, som de skal have lov til at have med deres pårørende. Her er 

teknologien ikke vigtig for mig, det er noget der er der når der sker noget akut. Og den 

er absolut en stor hjælp og jeg tyer stadigvæk meget til den, i forhold til det som vi 

snakker meget om, det om man kigger på patienten eller man kigger på skærmen. Det er 
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skærmen, som gør opmærksom på sig selv, det er som regel ikke patienterne. Fordi 

skærmen siger noget, så er det den, man ser på.  

I starten har mit blik været meget fokuseret omkring skærmen, hvor den tid nu bliver 

kortere og kortere. Jeg tror, hvis jeg arbejdede på en intensivafdeling, som var minder 

teknologisk, så ville mit blik være mere fokuseret på patienten….bliver han blå, bleg 

eller bliver han kold. Nu bruger jeg skærmen meget når vi intuberer og alle de akutte 

faser, der bruger jeg den meget og har stor gavn af den.  

Men synes det hurtigt kan blive et forstyrrende element, og et stressende element med 

alle de der dut, båt. 

 

Interviewer: Bruger du meget af din opmærksomhed på teknologien? 

 

Sygeplejerske nr.3: Nej det jeg siger er, jeg havde regnet med, da jeg startede, at der 

ville jeg med tiden flytte fokus mere og mere fra teknologien og over på patienten. Men 

jeg har ikke flyttet mig så meget, som jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, jeg 

ville komme til at kigge mere på patienten end på apparaturet, men det gør jeg ikke. Jeg 

bruger apparaturet, teknologien og det er helt klart et redskab, der er ekstremt vigtig, og 

som vi ikke kan undvære. Og jeg hilser den teknologi der kommer velkommen, fordi 

jeg synes det er meget spændende med alt den nye teknologi. 

Jeg er opmærksom på i min sygepleje at det ikke er skærmen der er det vigtig nu, men 

mere en terminal patient f.eks. De pårørende sidder limet til den skærm der, ligesom jeg 

nok også selv gjorde det i starten her.  

 

Interviewer: Hvad mener du der er vigtig at prioritere i en omsorgsfuld intensiv 

sygepleje? Og hvordan kunne det gøre i praksis? 

  

Sygeplejerske nr.3: Omsorg er ekstrem bredt, og omsorgen er simpelthen nød til at være 

der, fordi det indeholder, for mig, ting som åbenhed og ærlighed og respekt. Det er lige 

de ord, jeg umiddelbart kan sætte på omsorgen når vi lige snakker om det der med 

afslutning af behandling. Men det gælder også i samværet alene med patienten, 

samværet med pårørende og samværet med dem alle. Uanset om det er en patient der 

lige kommer akut, så betyder et lille klem, et velkommen her, er ikke det stor for mig 
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der er så rutineret i forhold til det man skal kunne teknologisk og behandlingsmæssigt. 

Men det betyder meget for vedkommende i sengen. Et velkommen er ekstrem vigtig når 

man kommer ind i afdelingen, det har også noget med resurser at gøre, og det er super at 

der er én som har tid til at sige velkommen mens vi lige stiller an. 

Omsorgen er nød til at være til stede, jeg ved ikke, men det er et stort postulat. 

Umiddelbart tror jeg det er svært for nye sygeplejersker, hvis man tager den situation 

hvor man skal modtage en ny patient akut. Så er det sværere for nye sygeplejerske, at 

have et større antal af vellykkede episoder. Netop pga. at de ikke har overskud til, at yde 

den omsorg, som patient og pårørende har brug for i en ankomst situation. Der tror jeg, 

at de mere erfarende oplever et større antal af vellykkede situationer, fordi de også har 

plads til omsorgen. 

 

Interviewer: Kan du fortælle om en episode hvor alt gik galt? 

 

Sygeplejerske nr.3: Ja dem er der også rigtig mange af, og disse episoder sidder mere 

fast i en og bliver siddende. Jeg kan tage udgangspunkt i den patient jeg passer i dag, 

hvor jeg er bange for at tage modet fra ham. Jeg er bange for at tage håbet fra ham. Han 

er en kronisk syg patient, som kommer ind her pga. obstipation og deraf respiratoriske 

problemer. Han kommer her med sine hjælpere og alt sit udstyr, og det ligner et bombet 

lokum inde på stuen. Der er ikke noget der hedder hygiejne, trøjer han har på er hans 

egne og de er ulækre. Her på afdelingen kommer han ind i nogle rammer, hvor min 

opgave er, at prøve og få ham til at passe ind. Jeg har nogle regler på baggrund af, at det 

er ”mit hus” og ikke patientens. Det vil jeg være meget ked af hvis han kommer til at 

mærke det for meget. Der er simpelthen nogle ting, jeg er nød til i kraft af min faglige 

uddannelse, jeg ved der er nød til at være i orden, for at han ikke bliver påført yderligere 

komplikationer. Ligeledes være opmærksom på, at øvrige patienter på afdelingen heller 

ikke bliver påført yderligere komplikationer. Det er utroligt svært at skulle sige til ham, 

at ”jeg ved du plejer at gøre sådan, men her kan vi så ikke gøre sådan”. Han kan ikke 

rigtig bevæge sig som han plejer, med at styre lidt op og lidt ned, og hjælperne hist og 

pist. 

 

Interviewer: Hvad er det der gør du synes det her var en dårlig episode? 
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Sygeplejerske nr.3: Det er det, at han ikke formår at være alene, han har hele tiden sine 

hjælpere omkring sig.  

Det der er meget vigtig for mig, og som jeg tror på betyder meget, er at man fx kan have 

billeder hængende, og at der skal der stå en radio. Noget der kan hindre dette, er regler 

og struktur – ikke teknikken. Det ser jeg umiddelbar ikke som en hindring, heller ikke 

fysisk pladsmæssigt. Men det er mere vores -  sygeplejerskerne og personalets regler og 

procedurer, strukturer. Det kan man mærke iforhold til patienten, der først plejer at spise 

morgenmad kl. 11. Her kan patienterne ikke nå at få alt det han skal, hvis han først 

begynder at spise morgenmad kl. 11. 

Jeg synes, at jeg i dag kan ane inde bagved øjnene, at det her pludselig bliver for meget 

for patienten jeg passer. 

 

Interviewer: Har teknologien betydning for din oplevelse af patienten – og i så fald 

hvordan? 

 

Sygeplejerske nr.3: Nogle vil sikkert opleve, at teknologien virker og andre vil opleve at 

teknologien stresser. I fx en akut situation vil nogle måske opleve skærmen som en 

hjælp, og andre vil opleve det som et forstyrrende element i forhold til de andre ting der 

også er. Teknologien fylder jo, og det gør jo også gavn når først det hele er indstillet. 

Jeg kan godt forstille mig nogle vil stresse over det, fordi det skal kobles til og bagefter 

skal det sættes i gang. Jeg er en af dem, som ser det som en hjælp, og jeg tror det 

hænger sammen med hvor længe man har været her. 

Men teknologien er ikke vigtig for mig, fordi jeg kigger op på skærmen ligeså let som 

det, at jeg klør mig på min albue. Men jeg erkender at jeg ikke synes det er teknologien 

som har betydning for en dårlig episode. 

Men når jeg ser blandt kolleger, ser jeg at erfarende ikke giver teknologien skylden for 

om en situation går godt eller skidt. Det kan tvært imod være årsag til, at en dum 

episode bliver vendt igen, hvis situationen har noget med det fysiologiske og 

behandlingsmæssige at gøre. Hvis situationen går dårlig pga. manglende kontakt, er det 

ikke teknologien der reder det. Jeg bruger det helle ikke som en pædagogisk vej til at 

komme ind til patienten. 
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Interviewer: Har teknologien betydning for jeres samarbejde – og i så fald på hvilken 

måde? 

 

Sygeplejerske nr.3: Med en afspejling af hvad vi kan i dag, så synes jeg, at teknologien 

påvirker vores samarbejde. Jeg synes, teknologien påvirker vores samarbejde. Det, jeg 

kommer på, er i forhold til overbliksmæssigt. Hvis jeg lige skulle have overblik over 

patienten her, på afdelingen, er det noget helt andet. Her er vi hele vejen rundt om 

patienten. Det der med puls, blodtryk, giver et ekstremt godt billede af, hvor jeg har 

patienten egentlig. Løber der noget der inde eller løber der ingenting. 

Så teknologien giver et utrolig godt overblik, som også kan give et godt samarbejde. 

Når den enkelte sygeplejerske oplever overblik, oplever hun overskud.  

Jeg tænker så også, at idet teknologien den er der, så giver den plads til andre ting. Jeg 

ved ikke om… nok har jeg været her længe og nok er jeg erfarende, men jeg kigger ikke 

så meget på patienten som jeg regnede med jeg ville have gjort. Så derfor bruger jeg 

skærmen og registrer hvad der står og forholder mig til hvad jeg gjorde i går osv.  

Når jeg lige kan tage et overblik på skærmen og se, hvad der lige drypper ned. Så mener 

jeg teknologien er en vej til at gøre det nemmere for mig. Teknologien giver mig 

overskud og tid til noget andet. 

Det vil måske sige, at jeg har mere tid til at hjælpe mine kollegaer, det gør mig ikke så 

meget lige at hold øje med hendes patient, hvis hun lige skal ud at hente noget. Fordi jeg 

kan hurtig danne mig et overblik, det hjælper teknologien mig med, og det gør noget 

ved samarbejdet.  

Det jeg helt konkret mener om teknologi og samarbejde, er at teknologien giver mig 

mere plads. Jeg tænker meget på, at teknologien flyder mere i dag end for 15 år side. 

Det vil sige, hvis jeg skal ind og tage manchetten på for at måle blodtrykket og stå og 

vente på, at det kommer frem på skærmen, tager 2 minutter. Hvorimod når jeg i dag 

bare kan kigge op på skærmen og direkte se blodtrykket. Det er den teknologiske 

udvikling, og jo mere der kommer af det jo mere lettes min hverdag. Derfor ser jeg det 

som et meget stort redskab.  


