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Hellerup, november 2005

Forord:
Min interesse har altid rettet sig mod kommunikation mellem sygeplejerske og patient. Med en 

efteruddannelse som faglig vejleder og videreuddannelse indenfor undervisning og læring, var 

det naturligt for mig, at emnet for min kandidat-afhandling kom til at dreje sig om vejledning. I 

dette tilfælde den vejledning, som foregår i forbindelse med udskrivningssamtalen.

Når jeg ser tilbage på de sidste mange måneders arbejde med specialet, har jeg gjort mange 

værdifulde erfaringer, også indimellem smertefulde. Det er til tider en meget ensom og kaotisk 

proces, til tider meget opdelt og systematiseret hverdag. Det er en proces med mange 

udfordringer, hvor humør og arbejdsiver ind imellem afløses af magtesløshed og manglende 

initiativ. I denne proces har jeg lært meget om vejledning og sygepleje, om videnskabelig 

argumentation, om opgaveskrivning samt om mig selv.

Tak til min vejleder på instituttet, med hvem jeg deler et stort interesseområde, hvilket har ført til 

mange frugtbare diskussioner. Og tak til alle de uofficielle vejledere, venner og kolleger, som 

viste stor interesse og uden betænkning tilbød deres tid og opmærksomhed. 

Sidst men ikke mindst tak til de personer, patienter og sygeplejersker, der lod mig komme tæt på 

og stillede deres samtaler til rådighed, så jeg kunne pille dem fra hinanden og sætte dem sammen 

på en ny måde. Uden deres tillid og den tid, de var villige til at investere, havde denne 

undersøgelse ikke været mulig. 

Det er mit håb, at afhandlingen kan være til inspiration for de mange sygeplejersker, der hver 

dag vejleder patienter og dermed har en mulighed for at gøre en forskel. Jeg ønsker, at rapporten 

kan være medvirkende til i højere grad at skabe opmærksomhed på vejledning; på sprog og 

relation, kommunikation og samarbejde i samtalen, som er mindst lige så væsentligt som 

indholdet. 

Jeanette Rasmussen Efterår 2005

Gengivelse af indholdet af denne afhandling kan ske med henvisning til forfatteren.
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1 Indledning
Denne opgave handler om den vejledning personer, der har gennemgået en bypass-operation1, 

tilbydes i forbindelse med udskrivningssamtalen. 

Bærende for dette arbejde er troen på, at sygeplejersker kan gøre en forskel ved vejledning. Der 

har tidligere været fokus på at give information og hvad, der skulle gives information om. De 

senere år er der øget opmærksomhed om, hvor stor betydning kontakt og relation mellem 

sygeplejerske og patient, har for sygeplejens resultater og patientens udbytte (bl.a. 

Amtsrådsforeningen et al. 2003). Samtidigt har jeg gentagne gange overvejet, om 

udskrivningssamtaler, trods høj prioritering og stort tidsforbrug, mon gjorde en forskel. 

Patienterne er indlagt i kortere tid efter operation (Hjerteforeningen 2004), hvilket har betydet 

mindre tid til at vejlede (Doering et al. 2002). Senest har Vibeke Zoffmanns arbejde (Zoffmann 

1997, 2004), om sygeplejerskers vejledning af mennesker med sukkersyge, åbnet øjnene for, 

hvor stor betydning relationen, forstået som kontakt og samarbejde, kan have på indhold og 

udbytte. Jeg ser en tydelig parallel til mennesker med hjertesygdom og den form for vejledning, 

som foregår i forbindelse med udskrivning. Jeg ved, at sygeplejerskerne prioriterer 

udskrivningssamtaler meget højt, men har de effekt for patienterne? Hjælper de dem til at leve et 

godt liv trods kronisk sygdom? 

I hele opgaven benævnes patienten for nemheds skyld han og sygeplejersken hun, når disse 

omtales i generelle vendinger. Dette fordi det afspejler dagligdagen i en hjertekirurgisk afdeling, 

hvor størstedelen af patienterne er af hankøn, og sygeplejersker er af hunkøn.

I Kapitel 2 vil baggrund og problemfelt blive udfoldet. Dette skal indføre læseren i de forskellige 

perspektiver, der efter mit synspunkt er vigtige, som baggrund for at forstå mit videre valg af 

afgrænsning og endelig problemstilling. Men først lidt om litteratur.

1.1 Litteraturvalg
Litteratursøgning blev udført i flere perioder, som lappede ind over hinanden. Først en søgning i 

forhold til ide og indkredsning af emne. Derefter en søgning for at komme tæt på de 4 temaer 

udskrivning, udskrivningssamtale, hjerteopererede personers behov samt relation i vejledning. 

Denne præsenteres nedenfor. Argumenter for de enkelte hovedkilder, vil blive bragt i 

sammenhæng med præsentation af kilden og metodelitteratur under metodeafsnittet. 

  
1 Bypass er en forkortet betegnelse for CABG (Coronay Arthery Bypass-Graft)-operation. Betegnelserne bruges i 
flæng i daglig tale. Begge betegnelser anvendes også i denne opgave
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2 Baggrund og problemfelt
For at afklare, hvad der tidligere var skrevet i relation til emnet, søgte jeg litteratur på Medline, 

herunder Cinahl og EBSCO (heart* or cardi* and counselling or interaction or relation, patient 

provider og patient nurse, patient discharge* and need and information). På Artikel-basen søgte 

jeg på magt og afmagt eller relation eller samarbejde og information og sygehus og 

udskrivelse/udskrivning? på SWEMED og KLININFO under sygepleje og 

udskrivning/udskrivelse og samtale. Jeg har valgt litteratur om udskrivningssamtale og 

vejledning der er max. 10 år gammel, da der netop i forhold til kommunikation og vejledning har 

været en stor udvikling. Enkelte væsentlige bidrag fra patientens perspektiv er medtaget trods 

tidligere publicering. 

Hvorfor er dette væsentligt og vigtigt?

Nedenfor vil jeg først beskrive noget om at leve med hjertesygdom. Hvor mange personer 

vedrører det, og hvordan er det at være hjertesyg og på vej hjem efter en hjerteoperation? 

Herefter beskrives udskrivningssamtalen. Hvad karakteriserer denne sygeplejesituation? Fra 

hvilke perspektiver etisk, juridisk, fagligt og samfundsøkonomisk kan et fokus på 

udskrivningssamtalen retfærdiggøres? Formål og mål for udskrivningssamtalen indkredses. 

Kapitel 2.3 er en opsummering og afgrænsning, som fører til præsentation af problemstilling og 

formål og mål for afhandlingen.

2.1 At have en hjertesygdom og være på vej tilbage til livet
Der bliver foretaget ca. 3.000 bypass-operationer årligt i Danmark (Hjerteforeningen 2004). Det 

betyder højt tempo, effektivitet og stort patientflow. Operationen tilbydes ved forkalkning af 

hjertearterierne. Der indsættes nye kar-forbindelser forbi forsnævrede steder m.h.p. at genoprette 

blodforsyning til hjertevævet. Karrene flyttes på stedet, udtages fra patientens ben eller arm. 

Operationen er en reparation; personen har stadig sin grundlæggende sygdom og mulighed for at 

påvirke udviklingen af denne. 

Hjertets funktion kan vi ikke styre, og normalt går vi ikke og mærker efter. Først når funktionen 

svigter, fornemmer vi det (Madsen et al. 2002). En bypass-operation er et stort indgreb for de 

personer, der skal gennemgå den (ibid.). Selv om en hjerteoperation er rutine på hjertecentrene i 

Danmark i dag, vil udskrivelse efter et så stort indgreb altid være en følelsesmæssigt presset 

situation for patienter og pårørende, som det fremgår af flere kilder (Huerta-Torres 1998; 

Madsen et al. 2002; Theobald & McMurray 2004). Beretninger fra hjertepatienter viser, at livet 
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passerer revy (Madsen et al. 2002). Tidligere traumer og oplevelser kan pludselig vende stærkt 

tilbage (ibid.; Forster 2003). Flere studier bekræfter, at hjerteopererede personer har mange og 

langvarige problemer efter udskrivelsen i form af manglende appetit, træthed, smerter og 

emotionelle problemer (Moore 1994; Savage & Grap 1999; Bowles 2000), som påvirker deres 

fysiske formåen og dermed deres evne til at genoptage et normalt liv (ibid.). Mange spørgsmål 

melder sig ved udskrivelsen, angst for at komme for tidligt hjem og ikke at kunne takle 

situationer som opstår (Huerta-Torres, 1998). Store ændringer og udfordringer venter patienterne 

fysisk, psykisk, socialt og følelsesmæssigt, som flere forfattere beskriver (ibid.; Savage & Grap 

1999; Bowles 2000; Doering et al 2002; Theobald & McMurrey 2004).

Der er altså grund til at antage, at en hjerteoperation er en afgørende begivenhed, som åbner for 

tilbageblik og refleksioner over livet og stiller store krav til personen og dennes liv efter 

hjemkomsten. 

Mange patienter er altså i en sårbar situation og kan have behov for støtte og vejledning for at 

komme videre i denne overgang mellem indlæggelse og hverdagen efter. Udskrivningssamtalen 

kan være en nøglesituation i sygeplejen, hvis vi vil leve op til dette etiske krav. 

2.2 Udskrivningssamtalen
Der findes ikke systematiske studier om indhold af og retningslinier for udskrivningssamtalen 

(Asplund et al. 2000; Efraimsson et al. 2003). En enkelt svensk spørgeskemaundersøgelse 

omfattende 34 personer (27 besvarelser) efter hjerteinfarkt beskriver udskrivningssamtalen, 

indhold og tilfredshed. Forskerne konstaterer, at der gives mest information om sygdommen og 

dens opståen og om rygning. Vejledning omkring personlige emner som angst og andre 

emotionelle reaktioner, genoptagelse af samliv og livsstil og arbejde er utilstrækkelig (Torjesen 

& Smeby 2001). 

Da litteratur om udskrivningssamtalen er sparsom, har jeg valgt at se nærmere på litteratur om 

udskrivelse generelt. Men først præsentation af litteratur, som viser, at det kan lade sig gøre at 

hjælpe til at fremme patienters helbred og sundhed gennem vejledning.

Konsekvenser for sundheden og livet

Stress og dårlig livskvalitet hos hjertepatienter kan føre til øget sygelighed og død (Pedersen & 

Larsen 2000; Denollet & Brutsaert 2001). Rasmus Antoft (2001a&b) viser på baggrund af 

interview med 9 bypass-opererede personer, hvordan det påvirker livshistorie og 
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identitetsarbejde at have hjertesygdom og blive hjerteopereret. Sygdommen bliver et vendepunkt 

i tilværelsen i forhold til håndtering af angst og hverdagslivet og den enkeltes fortælling om sig 

selv (ibid.). 

Forskning både herhjemme og i udlandet viser, at undervisning og vejledning omkring 

livsstilsfaktorer kan reducere mortalitet, morbiditet og genindlæggelser (Cobanian et al. 2003; 

Regeringen 2002; Hjerteforeningen 2004; Sundhedsstyrelsen 2004; ”Hjerterehabilitering” 2004). 

Det har øget den politiske, officielle interesse for folkesygdomme og ført til en samlet, 

systematisk indsats og anbefalinger for personer med hjertekarsygdomme (ibid.). I disse 

anbefalinger er information og vejledning i forbindelse med udskrivning også fremhævet (ibid. 

s.27). Samtidigt har der været voksende faglig interesse for, hvad der skaber forandring, for 

samtale- og vejledningsteknikker (Proschaska et al. 1994; Kallerup et al. 1999; Andersen & 

Funell 2000; Dalum et al. 2000; Söderkvist 2001; Arborelius 2002; Hørdam et al. 2003; 

Andersen, L.B. et al. 2004; Bager 2005; Moore 2005). 

Det er altså vigtigt, at patienten bliver hjulpet til at leve med sin sygdom og påvirke den og 

samtidigt finde sig selv i det. Det ser derfor ud til, at der er en samfundsmæssig og faglig 

forpligtelse til vejledning.

Vejledning kan gøre en forskel!

Som det konkluderes i flere studier, kan sygepleje gøre en forskel (Botnen et al. 2003; Zoffmann 

2004) også ved vejledning af hjertepatienter (Silnes & Lunke 1997; Miche et al. 2003; 

Strömberg et al. 2003; Phillips et al. 2004; Koelling et al. 2005). Vejledning kan fremme 

tryghed, egenomsorg (Silnes & Lunke 1997; Tørstad & Iversen 2004), livskvalitet og håndtering 

af livet med kronisk sygdom (Strömberg et al. 2003). Der er altså en faglig forpligtelse og 

mulighed i udskrivningssamtalen, en mulighed for at støtte sundhedsfremme; men det er ikke 

ligegyldigt, hvordan den foregår. Et casestudie fra Sverige, om en ældre kvinde med 

hjerteinsufficiens, beskriver udskrivningssamtalen, og hvordan den både kan give styrke og føre 

til magtesløshed, alt efter om patienten føler sig som objekt eller deltager, om det foregår på 

patientens eller institutionens præmisser, hvad der tales om, og hvem der styrer (Efraimsson et 

al. 2003).

Udskrivningssamtalen som en del af udskrivningsprocessen

Det ser ud til, at litteratur om udskrivelse er domineret af fagpersonens perspektiv (Moore 1994). 

Den har primært haft fokus på udskrivningsplanlægning (Lundh & Williams 1997; McKenna et 
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al. 2000; Shepperd et al. 2004; Richards & Coast 2003) og på at give information, (Torjesen & 

Smeby 2001). 

To omfattende studier har fokus på udskrivningsprocessen: Et Coachrane review hvor 11 ud af 

55 kontrollerede studier indgår (Shepperd et al 2004), og et systematisk review om patienter på 

60+ år (Richards & Coast 2003). Shepperd et al (2004) peger på, at problemer i forhold til 

udskrivningsplanlægning tilsyneladende er de samme som for 20 år siden. Disse er: den enkelte 

patient og dennes behov og forhold vurderes ikke godt nok, manglende organisation, manglende 

kommunikation mellem forskellige instanser, fx hospital og hjemmesygepleje. Thirney i Lundh 

& Williams (1997) og McKenna et al.(2000) tilføjer manglende opmærksomhed på udskrivelse 

hos personale og patient og ”over-reliance on informal support” (ibid. s.595) samt for lille fokus 

på sårbare patienter. Alle kilder i afsnittet her peger på vigtigheden af tidlig, grundig og 

individuel udskrivningsplanlægning. Følgende fremhæver også dette ved CABG-operation 

(Doering et al. 2002; DiMattio & Tulman 2003; Theobald & Mcmurrey 2004). Det er i denne 

sammenhæng, udskrivningssamtalen skal ses; som en del af en individuel udskrivningsplan-

lægning. 

Organisation og manglende opmærksomhed er ikke problemet i forhold til disse patienter, men 

er der for lidt fokus på den enkelte patients behov og for meget på at give information? Hvad 

siger loven om information og vejledning og hvordan er procedurer omkring 

udskrivningssamtalen i afdelingerne? 

Lovgrundlag

Patienter har en lovfæstet ret til ”at få information om sin helbredstilstand og om 

behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger (Lov om 

patienters retsstilling 1998. Kapitel 2). Det bør vi som fagpersoner tage alvorligt, som fremhævet 

af Fugleholm & Tønnesen (2003) og Iversen (2004). Af loven fremgår også, at information skal 

gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med 

hensyn til alder, modenhed, erfaring mm (ibid. § 7 Stk 2). Anbefalingerne for rehabilitering har 

fokus på risikofaktorer, intervention i forhold til og undervisning om disse (Sundhedsstyrelsen 

2004; ”Hjerterehabilitering” 2004). Det ser ud til, at love og anbefalinger også primært tager 

udgangspunkt i fagpersonens perspektiv, i at give information ud fra en biomedicinsk 

sygdomsopfattelse, med fokus på helbred og forebyggelse, ikke sundhed og sundhedsfremme. 
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Procedurer på de 5 hjertecentre:

På de 5 hjertekirurgiske centre i Danmark er udskrivningssamtalen organiseret og planlagt. 

Planlægning af udskrivelsen, information og vejledning er primært sygeplejerskens ansvar. 

Sygeplejersker opfatter udskrivningssamtalen som vigtig, har en masse gode intensioner med 

samtalen og bruger meget tid på den. På forespørgsel på centrene i landet, er der enighed om, at 

udskrivningssamtalen er en situation, der aldrig ”aflyses”. Alle 5 centre angiver, at de har en 

procedure for udskrivningssamtalen. De er af yderst forskellig karakter. I et center er det en 

checkliste med stikord, i et andet center flere siders vejledning med mulige diskussionsemner. 

I det center, hvor denne undersøgelse foregår, bliver patient-pjecen anvendt som procedure 

(Bilag 1). Den er nyligt revideret til en lidt mere omfattende pjece, fra et to-sidet skrift i stikord 

(Bilag 2). Disse ”procedurer” fremstiller ligeså lidt, hvordan en udskrivningssamtale konkret 

gribes an, som en madopskrift viser, hvordan en ret ender med at se ud og smage. 

Samlet kan det siges, at vi har viden om og anbefalinger i forhold til indhold i 

udskrivningssamtalen, men ikke om hvordan den kan gennemføres. Hvis vi skal nærme os 

udskrivningssamtalens hvordan, må vi imidlertid også vide, hvad vi arbejder hen imod, derfor 

lidt om formål og mål.

2.2.1 Udskrivningssamtalens formål og mål
I litteraturen ser man stort set forgæves efter formål og mål. Lundh & Williams (1997 s.436) 

foreslår dog følgende mål for udskrivningsplanlægning: 

• prepare patients/families physiologically and psychologically for transfer home

• provide the optimal level of independence for patients/families

• ensure a smooth transfer between hospital and home

• provide continuity of care between hospital and comunity through effective 

communication

Disse, som gælder for udskrivning generelt, kan også opfattes som formål i udskrivnings-

samtalen, da den er et led i en udskrivningsproces. 

Der kan i andre artikler isoleres nogle forslag til mål, uden at disse dog er defineret som sådan. 

Tørstad og Iversen (2004) fremhæver: -at sikre patienten er bedst muligt rustet til at klare sin 

egen situation og i stand til at tage ansvaret for sin sundhed ved hjemrejsen. Silnes &Lunke 

(1997): - at give patienten mulighed for at påvirke sygdomsforløbet, større grad af egenkontrol 

med sit liv, og Torjesen & Smeby (2001): - at hjælpe patienten til selv at gøre en indsats for øget 

funktionsevne, nedsat risiko og et bedre liv, og dermed øge patientens tryghed og egenomsorg. 
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Sammenfattende kan udskrivningssamtalens formål og mål siges at rette sig mod at føre til 

selvstændighed, uafhængighed og tryghed. Vejledningen er rettet mod patienten som person, da 

det er målet at sikre denne indflydelse og kontrol i forhold til sin sundhed og sit liv. Så 

information, som der primært er fokus på i litteraturen, er ikke nok. Hvis patienten er opfyldt af 

nogle stærke oplevelser i forbindelse med indlæggelsen, er vedkommende formodentligt ikke 

motiveret for at se frem. Derfor må samtalens formål være dobbelt, så samtalen dels retter sig 

mod en opsamling og status på indlæggelsen dels mod patientens fremtidige liv. Altså både se 

tilbage og frem. Det er i denne overgang, vejledningen i forbindelse med udskrivningssamtalen 

foregår, og hvor sygeplejersken kan gøre en forskel, hvis det møde lykkes. 

2.3 Opsummering og afgrænsning
De fleste patienter ønsker hjælp og støtte til at leve et sundere liv. Det er min erfaring og også 

beskrevet i litteraturen (Arborelius 2002 s.15; Fugleholm & Tønnesen 2003). 

McQueen (2000) hævder, at sygeplejersker er i en ideel position til at varetage denne funktion. 

De er uddannet til det og vil gerne leve op til deres faglige ansvar (ibid.). Som det fremgår af det 

foregående, er sygeplejersker forpligtet både fagligt, juridisk, samfundsøkonomisk og etisk til at 

varetage vejledning i forbindelse med udskrivelse.

Udskrivningssamtalen kan tænkes at have stor betydning for, hvordan patienten oplever at 

komme hjem, hvordan han takler sit liv med sygdom fremover, og hvordan han oplever sig selv. 

Det kan have store konsekvenser for en person at få en kronisk sygdom som fx hjertesygdom. 

Det kan medføre følelse af afmagt og tab af selvtillid og identitet (Charmas 1983; Antoft 

2001a&b). Det er vigtigt, at patienten oplever, at han selv har kontrol og har muligheden for at 

påvirke sin sygdom i positiv retning; ved hvad han kan gøre (Silnes & Lunke 1997). 

Her mener jeg, at udskrivningssamtalen kan være et vigtigt omdrejningspunkt. Sygeplejersken 

kan via vejledningen støtte patienten til at tage vare på sit liv og sin sundhed og sætte sig nogle 

mål. Dermed kan hun medvirke til at øge tryghed og støtte forandring. 

En udskrivningssamtale kan anskues på mange måder, og forskellige elementer kan indgå alt 

efter afdeling, patientkategori og planlægning af patientforløbet i øvrigt. I denne situation er 

meget i spil, som kan påvirke udbyttet. Fx parternes ressourcer, de fysiske rammer, tid, sprog, 

relation og forventninger, som beskrevet af bl.a. Hansen & Lamm (1990) og Beisecker (1990). 

Alle disse faktorer er væsentlige i en samtale. I denne opgave har jeg valgt at fokusere på, 

hvordan det foregår, hvordan deltagerne oplever det, og hvordan den kan udnyttes. Den enkelte 
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sygeplejerske har stor mulighed for at yde indflydelse på forløbet af en samtale. Der er juridiske 

og faglige retningslinier for information, der er anvisende i forhold til udskrivningssamtalens 

hvad, forstået som indhold/temaer. I forhold til samtalens hvordan, forstået som kontakt, relation 

og samarbejde ved selve samtalen, findes stort set ingen anvisninger, derfor er mit primære fokus 

der, velvidende at de enkelte faktorer hænger sammen og påvirker hinanden. 

Udskrivningssamtalen er meget lidt beskrevet. Litteraturen er skrevet fra et fag-professionelt 

perspektiv, med vægt på fagpersoners styring og fokus på forebyggelse. Patientens perspektiv i 

forhold til udskrivningssamtaler er usynligt trods det, at relationen og et patientcentreret 

perspektiv har stor betydning for indhold og udbytte (Beisecker 1990; Roter & Hall 1996; 

Arborelius 2002; Tørstad & Iversen 2004; Zoffmann 2004).

Sygeplejersker ved ikke, om samtalen trods gode intentioner og stor indsats gør en forskel. Så 

følgende spørgsmål har meldt sig: Hvordan foregår udskrivningssamtaler? Hvordan kan 

udskrivningssamtalen være en mulighed for at patienten tager ansvar for sundhedsfremme og 

rette sig mod det gode liv? Hvad er det, der er fokus på? Udnyttes mulighederne? Det fører mig 

frem til følgende problemstilling:

2.4 Problemstilling
Hvordan opleves udskrivningssamtalen af patient og sygeplejerske? Hvad er der fokus på i 

samtalen, og hvordan udnyttes mulighederne for sundhedsfremme for den enkelte person i 

overgangen fra indlæggelse til livet efter bypass-operation?

2.4.1 Begrebsafklaring
Med udskrivningssamtale menes en aftalt, planlagt samtale mellem sygeplejerske og patient (evt. 

pårørende) i dagene umiddelbart inden patienten skal hjem. En samtale, som tager udgangspunkt 

i den enkelte patients liv og oplevelser, og som har sundhedsfremme som formål. 

Sundhedsfremme tager afsæt i en bred definition af sundhed, og retter sig mod at styrke den 

enkelte i at varetage sine interesser og tage ansvar for sit liv fremover (Jensen & Johnsen 2000). 

Overgangen til livet efter hentyder til det skift fra et liv før operationen til en for den enkelte god 

hverdag med kronisk sygdom efter udskrivning. Inden indlæggelsen har symptomer og 

begrænsninger i hverdagen måske fyldt meget i form af smerter i brystet, nedsat aktivitet, 

vejrtrækningsbesvær og angst for forværring og operation, måske død. De fysiske symptomer er 

via operationen afhjulpet, men erstattet af andre problemer på grund af indgrebet. I dagene efter 
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operationen har patienten haft behov for, at personalet styrede og bestemte en lang række 

aktiviteter omkring ham. Nu venter hverdagslivet med fysiske og emotionelle udfordringer og 

problemer, som han selv må klare. Nøglesituationen i denne overgang, såvel som i denne 

undersøgelse er udskrivningssamtalen. 

I Kapitel 4 defineres de centrale begreber: samtale, sundhed og sundhedsfremme yderligere. 

2.5 Afhandlingens formål og mål
Denne afhandling har som formål at afdække udskrivningssamtalens hvordan ved at

• få indsigt i, hvordan udskrivningssamtaler foregår, og hvordan samtalen opleves af 

sygeplejerske og patient: Hvad tales der om og hvordan, identificeres der muligheder for 

sundhedsfremme og udnyttes disse? 

• præsentere forskellige begreber, der kan være retningsgivende for sygeplejersker ved 

udskrivningssamtaler, 

• samt diskutere beskrivelser, fund og perspektiver i forhold til klinisk praksis.

2.6 Afhandlingens Opbygning
Denne afhandling har, som det ses ovenfor, primært et eksplorativt, men også et præscriptivt 

sigte, og problemstillingen lægger op til en empirisk undersøgelse. Før jeg beskriver metodiske 

overvejelser og undersøgelsens planlægning, vil jeg redegøre for min referenceramme. 

I Kapitel 3 beskrives videnskabelige overvejelser. I Kapitel 4 indkredses de centrale begreber 

som indgår i det valgte sundhedsfremme perspektiv og i forhold til udskrivningssamtalen: 

samtalen , sundhedsfremmende vejledning, sundhed, sundhedsfremme og empowerment støttet 

af teori om disse begreber. Denne teori vil også blive inddraget som analyseramme i forhold til 

fundene i det empiriske materiale. 

I Kapitel 5 redegøres for metodiske overvejelser herunder begrundelse for litteraturvalg. 

Overvejelser om dataindsamling, adgang til feltet, udvælgelse af kilder og om interview som 

metode beskrives. I afsnit 5.5 beskrives etiske overvejelser og til sidst et afsnit om analyse. 

Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af de undersøgte samtaler, deltagere og analyseproces 

efterfulgt af en oversigt over fundene, hvorefter hver enkelt fund præsenteres med citater. 

Kapitel 7 indeholder analyse og diskussion af fund. I Kapitel 8 diskuterer jeg undersøgelsen og i 

Kapitel 9 præsenteres konklusionen. Afhandlingen afsluttes med perspektiver og anbefalinger for 

praksis. 
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3 Videnskabsteoretiske overvejelser
I følge Becker Jensen (2004 kap.1), professor ved Institut for Kommunikation og Journalistik, 

Roskilde Universitet, er det, der adskiller videnskabelig problemløsning og tænkning fra 

almindelig dagligdags problemløsning, en niveau-forskel i systematisering af undersøgelses- og 

kommunikationsproces. Processen fordrer kontrol, kritik og selvkritik (ibid. s.24). 

Vejen til videnskabelig erkendelse involverer både fantasi, intuition, følelser, erfaring og 

intellekt (ibid. s.61ff). Fremlæggelsesprocessen må være præget af åbenhed, saglighed, stringens 

og gennemskuelighed. Præcise og objektive beskrivelser, bevidst og kritisk udvælgelse af citater 

og en redegørelse for forfatterens referenceramme og principper, skal overbevise læseren om 

sandhedsværdien. Læseren må have mulighed for at vurdere undersøgelsen og resultaterne ud fra 

samme principper og referenceramme (ibid. s.55-56). 

Teorier er i følge Becker Jensen ”logisk sammenhængende forestillinger om, hvordan verden 

hænger sammen.” De er abstrakte konstruktioner, ”en systematisering af tanker og erfaringer på 

et område.” (ibid. s.53). Teorier i forskning spiller en rolle på alle trin i en forskningsproces 

(ibid.; Nielsen & Lunde 1996 s.75ff). De skal systematisere, forstå og forklare de problemer, der 

forskes i. De skal synliggøre forskerens grundlæggende antagelser, dennes forforståelse. I 

uddannelse indenfor videnskab må teorier altid ekspliciteres (Becker Jensen 2004 s.56.), og der 

skal være sammenhæng mellem teori, empiri og metoder, hvis viden skal være sand i 

videnskabelig betydning (ibid. s.57). 

Teorier kan være på forskellige niveauer. Becker Jensen foreslår i den videnskabelige retorik 

bevidsthed om mindst 2 niveauer: Metateorier og fagspecifikke teorier (ibid. s.54). Metateorier,

er teorier om, hvordan man arbejder videnskabeligt og producerer sand viden. Det er forståelses-

og forklaringsrammer, som kommer fra videnskabsfilosofi og –teori. Fagspecifikke teorier er 

overordnede forståelses og forklaringsrammer, som anvendes i forhold til det faglige problem, 

ofte skabt af førende forskere indenfor feltet (ibid.). 

Afsnittene under 3.1 skal primært ses som det Becker Jensen kalder metateorier. Det 

efterfølgende Kapitel 4 beskriver fagspecifikke teorier. I et fag som sygepleje er teorier dog ofte 

hentet fra andre discipliner, hvilket vil fremgå. 
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3.1 Referenceramme
Problemstillingen i denne afhandling lægger op til en empirisk undersøgelse af en hyppigt 

forekommende situation i sygeplejepraksis, nemlig udskrivningssamtalen. Interessen er både 

rettet mod, hvad der rent faktisk foregår ved samtalen og sygeplejerskers og patienters oplevelse 

og beskrivelse af, hvad der virker godt i overgangen fra indlæggelse til at være hjemme igen. Mit 

ønske er også at forstå og knytte fundene til teorier samt se de pågældende samtaler i forhold til 

den sygeplejefunktion generelt i klinikken. Derfor ligger denne afhandlings idegrundlag inden 

for en hermeneutisk forståelsesramme. 

3.1.1 Hermeneutik
Jeg vil i min fremstilling tage udgangspunkt i den nyere hermeneutik, den eksistentielle, som 

beskriver mennesket som involveret i verden, åben for verden og sig selv og altid i en bestemt 

given situation (Pahuus 1995). 

Hermeneutik er forståelses- eller fortolkningskunst, som i nyere tid er kommet til at omfatte 

forståelse af al menneskelig aktivitet, ytringer, handlinger, produkter, som giver mening (Jensen 

1990). Hermeneutik tager udgangspunkt i, at mennesket er intentionelt, et menings-skabende og 

sprogbrugende væsen. Vi tillægger ting og andre personer en betydning. (Fjelland & Gjengedal 

1996). De bliver meningsfulde, fordi de giver udtryk for noget (Pahuus 1995). I vores 

fortolkning er vi aldrig neutrale forstået som værdifrie, vi tolker ud fra vores historie, tradition, 

kultur og erfaring (ibid.; Jensen 1990). Vi søger sandheden. Vi har i følge Gadamer allerede 

fordomme (før-domme, tysk: Vorurteile), som er uundgåelige og nødvendige (ibid. s.138). De 

udgør vores forforståelse og er bestemmende for vores horisont. Det er antagelser, som både kan 

være positive og negative, og som er bestemmende for, hvad vi kan se, høre og opfatte om det vi 

undersøger, interesserer os for. Ved at sætte vores fordomme i spil kan vi gennem dialogen nå til 

en ny forståelse, for i fordomme ligger en forventning og åbenhed for forandring (ibid.). 

Et grundbegreb i hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel, som beskriver relationen mellem 

dele og helheder af forståelsen. Vi møder en tekst, et produkt ud fra en helhedsforståelse, når vi 

fortolker enkelte dele af helheden, og dette bidrager til en ny forståelse af helheden, som igen 

bidrager til at forstå dele eller aspekter på en ny måde. Forståelse af en tekst kan også bidrage til 

at forstå, fx et helt forfatterskab eller forfatterens liv, og forståelsen af dette kan igen bidrage til 

at stille nye spørgsmål til teksten (Pahuus 1995 s.114ff). Kvale fremhæver hermeneutikken og 

den hermeneutiske cirkel, som essentiel i interviewforskning (Kvale 1997 s.56ff).
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Som utrænet forsker, på vej i en kvalitativ, empirisk undersøgelse, har jeg valgt at se nærmere på 

begrebet forforståelse, et andet nøglebegreb i hermeneutikken. 

Fog (2001) beskriver forforståelsen, som dobbelt og hævder, at ”den består af både tavs viden og 

dagligdags erfaringer, gjort som menneske og borger, og det teoretiske og begrebslige 

fundament, man har som fag-person.” (ibid. s.166). At synliggøre forforståelsen har stor 

betydning for troværdigheden. 

At klargøre forforståelse og idegrundlag, er ikke bare en øvelse for publikums skyld (Delmar 

1999), men er i høj grad med til at skærpe egen bevidsthed, skabe konsistens og sammenhæng. 

Det er en del af den kritik og selvkritik, som er nødvendig for at klargøre sin position og rolle 

som forsker i hele processen fra problemformulering til konklusion og perspektivering (ibid. 

s.55-56). 

I denne opgave om udskrivningssamtaler kan ovenstående ses ikke bare i forhold til 

undersøgelsen men også i forhold til selve udskrivningssamtalen. Sygeplejersker bærer altid 

historie, opdragelse og traditioner med både i forskning og i praksis, og såvel i interview, som i 

udskrivningssamtale vil vores antagelser påvirke, hvad vi kan se og høre, og det der giver 

mening og betydning må ses situationelt. 

Samlet kan det siges, at forforståelse er mere end begreber og teorier, og ikke alle ens antagelser 

kan beskrives, da nogle er ubevidste. Det er dog af stor vigtighed at forsøge at synliggøre mest 

muligt for gennemskuelighedens skyld. 

Jeg må gøre mig klart, at min holdning til og tidligere erfaringer med udskrivningssamtaler vil 

påvirke den måde, jeg går til denne undersøgelse. Jeg har gennem mindmaps, diskussion med 

kolleger og vejleder samt gennem udarbejdelse af mit idealbillede på udskrivningssamtalen 

(Bilag 3) arbejdet med at synliggøre mine fordomme, min horisont. Det er væsentligt for mig, 

som utrænet forsker, at arbejde meget med dette, for bevidst at ændre rolle fra sygeplejerske til 

forsker og få øje på kæpheste og ”blinde pletter”. 

Jeg vil prøve nedenfor kort at klargøre mine forestillinger om sygepleje og vejledning samt 

uddybe det hermeneutiske aspekt i forhold til udskrivningssamtaler.

4 Sygepleje og vejledning
Sygeplejerske og patient påvirker hele tiden hinanden i den kliniske sygepleje. Sygeplejerskers 

ageren er bestemmende for de resultater, der opnås i sygeplejen. Hun kan dog aldrig afgøre, 
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hvilken effekt, det vil have på den anden. Mennesker tænker sundhed og sygdom ud fra de 

praktikker og fællesskaber, som de har deltaget i. Patienten vil bære sin historie og erfaring, 

tidligere oplevelse med sundhed og sygdom med sig. Ligesom både det, sygeplejersken har lært 

via faget og sin praksis, men også hendes tidlige oplevelser i eget liv, vil påvirke, hvad hun 

fokuserer på. Fagperson og patient har forskelligt udgangspunkt. Dette vil påvirke deres 

forventninger til roller og samarbejde. Disse forventninger og opfattelser er dog ikke statiske, 

men kan udvikles hele tiden gennem den måde vi påvirker hinanden, gennem dialog med 

patienter og kolleger, hvis vi sætter vores fordomme i spil. Derfor kan de ses som en mulighed, 

hvis vi går åbent til værks. 

I sygepleje indgår altid vejledning, mere eller mindre bevidst, men i en udskrivningssamtale er 

det selve formålet; forstået på den måde, at planlægning og udførelse må være bevidst rettet mod 

at hjælpe patienten til selv at handle og tage ansvar. 

Nu vil jeg fremstille teori, som kan hjælpe til at klargøre udskrivningssamtalen som 

sundhedsfremmende vejledning og uddybe min forforståelse. Dette er også den teori, der senere 

vil tjene som analyseramme. Først om samtalen, som er metoden eller midlet både i 

undersøgelsen og i udskrivningssamtalen.

4.1 Samtalen
Fog (2001) beskriver forhold ved den professionelle samtale, som er vigtige for kontakt og 

udbytte. Der hvor Fog skriver man eller forskeren, vil jeg i det følgende skrive sygeplejersken, 

da udskrivningssamtalen i denne opgave også betragtes som en professional samtale.

Flere genstande må være fokus for ens opmærksomhed i samtalen (ibid. s.67ff):

Sygeplejersken har for det første opmærksomhed på indholdet. Hvad er det personen fortæller, er 

det overensstemmende med, hvad han fortalte før? Taler han om sagen, eller taler han udenom? 

Dernæst den måde indholdet udtrykkes på. Her må sygeplejersken lægge mærke til stemme, 

ansigtsudtryk, kropssprog. Hvordan forholder personen sig til sin egen fortælling? Hun må 

notere sig den metakommunikation, som altid er til stede som en ramme om det sagte.

Sygeplejersken må notere sig processen. Hvordan er kontakten? Hvordan forholder personen sig 

til sig selv og til mig som interviewer? Hun må registrere kommunikationsniveauer. For det 

fjerde må hun være opmærksom på sig selv og egne reaktioner og fornemmelser. ”Der er 

information i alt, hvad der sker og ikke sker i situationen” (ibid. s.70 ø) og man skal bruge den 

information. 
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Sygeplejersken er som interviewer rettet mod helheder, og hendes opmærksomhed er styret af 

bestemte forudsætninger, erfaringer og teori. Hendes kundskaber er rettet mod mennesker 

generelt og ikke den konkrete person. Så hun må være villig til at droppe sine kategoriseringer, 

gå åbent og fordomsfrit til værks og lære den enkelte at kende (ibid. s.67m). Hun skal møde den 

særegne person, ”møde hvert menneske forfra” (ibid. s.71 n). Hvis hun sætter ham i en kategori, 

fx kun ser en patient af en diagnosegruppe, bliver hun blind for den konkrete persons 

mangfoldighed og forskellighed og lærer ikke noget nyt.

Når en person føler sig ægte lyttet til og forstået, giver det personen frihed til at lytte til sig selv 

og derigennem opnå en dybere erkendelse og anerkendelse af sig selv (ibid. s.42 under midten). 

I det følgende vil jeg definere, hvad betyder det så for den vejledning, der skal foregå, hvis 

sundhedsfremme er formålet?

4.2 Sundhedsfremmende vejledning 

I litteratur om vejledning er nævnt mange forskellige pædagogiske tilgange til vejledning, alt 

efter den videnskabelige tradition, der tages afsæt i (Andersson (red) 2003). 

Studier om information og vejledning til patienter viser, at der er behov for information 

(Beisecker 1990; Roter & Hall 1996; Henderson & Zernike 2001; Tørstad & Iversen 2004). Men 

det er ikke ligegyldigt, hvordan det foregår (ibid.; Arborelius 2002; Amtsrådsforeningen et al. 

2003). 

En af de barrierer, der ofte trækkes frem i mødet mellem patient og professionel, er det meget 

forskellige udgangspunkt (Moore 1994; Maunsbach 1997; Meillier 1997; Anderson & Funnell 

2000; Anderson 2000). Den professionelle tænker sygdom som beskrevet teoretisk i lærebøger, 

og det er langt fra det billede patienter har, dvs. den levede erfaring med sygdommen, som bl.a. 

Anderson og Funnell (2000a&b) beskriver det. 

En anden faktor, som er et vilkår i vejledning, er den asymmetriske relation mellem elev eller 

patient og professionel, fordi forholdet netop er baseret på den forskel, at den ene har noget 

ekspertise, den anden ikke har (Beisecker 1990 s.106; Hermansen et al. 2004 s.61ff). Jeg vil 

derfor i det følgende se nærmere på relationen.

Debra Roter, Professor i Health Policy and management ved John Hopkins University og Judith 

Hall, professor, Phd i Socialpsykologi ved Northeastern University i Boston, beskriver 4 
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arketyper af relationer i kommunikation mellem patient og professionel (1996). Udvekslingen af 

verbal og nonverbal information i dialogen afspejler i høj grad relationen. De 4 arketyper 

benævner de paternalisme (Paternalism), forsømmelse (Default), forbrugerisme (Consumerism) 

og gensidighed (Mutuality) (ibid. s.209ff):

Paternalisme anses for den traditionelle og måske stadigt mest fremherskende, hvor patienten er 

passiv og den professionelle dominerende. Sygdom anses her som et nødvendigt onde og 

pusterum, som kortvarigt fritager den syge fra forpligtelser. Sygdom giver altså privilegier. Den 

professionelle er her det offentliges kontrollant, som definerer sygdom og sygdomsophør; 

nødvendig for samfundets drift. Den professionelle er via sit fag etisk forpligtet til at varetage 

patientens interesser, til at bevare sin ekspertise og afstand til patienten.

Forsømmelse karakteriseres ved lav kontrol hos både patient og professionel. Det er en form for 

undladelse. Hverken patient eller professionel tager stilling eller engagerer sig, så de kan mødes 

gang på gang uden, at der sker en udvikling.

Forbrugerisme er modsætningen til paternalisme. I denne type er det patienten der bestemmer, 

”kunden har altid ret”, og den professionelle forholder sig meget passivt. I denne forståelse 

bliver vejledning en slags salgsvare, som patienten kan tage imod eller afvise. Dette betyder 

også, at den professionelles autoritet falder til næsten ingenting. 

Gensidighed kan karakteriseres som et møde mellem ligestillede, som hver bidrager med 

forskellige ressourcer og styrker. Patienten bliver en samarbejdspartner og resultatet er fælles 

beslutninger. Roter og Hall (1996) fremhæver en del litteratur, som understøtter fordelene ved 

denne relation, da forskning viser at en positiv stemning og gensidig respekt kan have en god 

effekt på hukommelse og patientens tilbøjelighed til at følge anbefalinger. Forfatterne relaterer 

den sidste type relation til større tilfredshed og bedre resultater. 

Forfattere til bøger om sundhedsvejledning, lægger vægt på, at ressourcer til forandring findes 

hos personen selv, at beslutningerne netop må tages af den, det drejer sig om, og at fagpersonen 

må stå til rådighed med sin viden og evner til vejledning (Arborelius 2002; Dalsgaard 2002; 

Miller og Rollnick 2005). Ud fra dette og hvis relationen skal tage højde for, at patient og 

professionel skal mødes i et samarbejde trods det meget forskellige udgangspunkt, må relationen 

beskrevet under ”gensidighed” tilstræbes i udskrivningssamtalen. 

Nedenfor vil jeg definere yderligere 3 handlingsanvisende begreber: sundhed, sundhedsfremme 

og empowerment, og sammenholde hele kapitlet med udskrivningssamtalen.
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4.2.1 Sundhed
I forhold til sundhedsvejledning viser flere og flere studier, at et personcentreret og individuelt 

tilbud, som tilgodeser den enkeltes oplevelse af sin sygdom, livssituation og muligheder, er 

virksomt. I denne sammenhæng er et valg af et åbent sundhedsbegreb, som beskrevet af 

Wackerhausen (1994, 96, 97, 98, 2002) nærliggende. 

Wackerhausen er mag. art, filosof, psykolog og lektor ved Århus Universitet. Han har været ivrig 

debattør af og har kritiseret sundhedsprofessionelles kommunikation og kontakt med patienter 

(bl.a. Wackerhausen 2002). Han argumenterer for, at professionelle oftest agerer ud fra en for 

snæver opfattelse af sundhed og sygdom, som tager udgangspunkt i en biomedicinsk og 

fundamentalistisk sygdomsmodel (ibid. s.37ff), der fremmer kategoriseringer og 

standardinterventioner og ligger langt fra patientens konkrete virkelighed (Wackerhausen 1997 

s.243). Han foreslår et åbent og kultursensitivt sygdomsbegreb, hvilket er inkorporeret i nyere 

opfattelser og teknikker til sundhedsvejledning (fx Arborelius 2002; Miller og Rollnik 2005). 

Wackerhausen (1994, 2002) beskriver sundhed, som en handlekompetence, der tager 

udgangspunkt i den enkeltes livsbetingelser og værdier. Han definerer sundhed som

”tilfredsstillende handlekapacitet, under de givne livsbetingelser” og ” evnen til at indfri eller 

realisere de mål og værdier” (Wackerhausen 1994 s.50). Dvs. at hvorvidt en person er sund, er 

bestemt netop af i hvilken grad, han selv er i stand til at varetage sine interesser og opfylde egne 

mål i den givne situation. Det er altså et produkt af subjekt-bundne færdigheder, mål og 

livsbetingelser samt fysisk formåen (ibid.). Wackerhausen kalder det generaliseret 

handlekapacitet og har således i dette søgt at tage højde for både kognitive og kropslige 

færdigheder. Han fremhæver, at sundhed og sygdom ikke bare er en fysisk tilstand, men i høj 

grad en oplevelse, en følelse. Han beskriver sundhed, som en positiv eller optimal relation 

mellem individets helbred, livsbetingelser og dennes mål og værdier. Han beskriver det som 

åbent og kultursensitivt netop fordi, at de individuelle og kulturelle forhold respekteres, og at 

sundhedsbegrebets konkrete indhold skal bestemmes gennem den enkeltes livsform, værdier og 

tilhørsforhold (Wackerhausen 1994, 1996).

Sammenfattende kan siges, at sundhed må betragtes som en evne til at tage beslutninger og 

handle i forhold til sine egne mål og livsbetingelser og kan således i forbindelse med en 

udskrivningssamtale ikke defineres generelt på forhånd, men må ”fyldes ud” i forhold til den 

person, der skal udskrives. 
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4.2.2 Sundhedsfremme
Sundhedsfremme adskiller sig fra forebyggelse (Jensen & Johnsen 2000 s.7 ff; Hørdam et al. 

2003 s.14; Sundhedsstyrelsen 2005). I praksis bruges de to begreber i flæng, men de har 

forskelligt udgangspunkt. Forebyggelse udspringer af en biomedicinsk sygdomsmodel, 

patogenese, med fravær eller begrænsning af sygdom som mål. Sundhedsfremme tager i højere 

grad udgangspunkt i salutogenese, i sundhed, den enkeltes liv og ressourcer (ibid.). Jensen & 

Johnsen (2000) mener, at det er nødvendigt bevidst at skelne, fordi mål, midler og metoder er 

forskellige. Sundhed hænger sammen med identitet og værdier. Forebyggelse bliver let et 

ekspertanliggende, byggende på risiko og frygt, mens sundhedsfremme i høj grad tjener 

forebyggelsen også, så derfor er der en indbyrdes positiv sammenhæng (ibid. s.7ff). 

Sundhedsfremme må altså defineres, som meget mere end at give information og undervise om 

den teoretiske sygdom, som har vist sig at være utilstrækkeligt (Anderson 1995; Jensen & 

Johnsen 2000; Anderson & Funnell 2000b; Arborelius 2002). Det drejer sig om at øge 

menneskers egen kontrol og evner til at fremme deres sundhed. Det er i overensstemmelse med 

formål og mål for udskrivningssamtalen og et åbent sundhedsbegreb, forstået som 

handlekapacitet (Wackerhausen 1994). 

Anbefalingerne for rehabilitering af hjertepatienter (”Hjerterehabilitering” 2004) tager udgangs-

punkt i en biomedicinsk sygdomsmodel og fokuserer på risikofaktorer, undervisning, overførelse 

af viden, som traditionelt har været eneste mål og middel i patientundervisning (Maunsbach 

2002) og forebyggelse, selv om sundhedsfremme nævnes. Ud fra et sundhedsfremme perspektiv, 

er disse anbefalinger altså ikke tilstrækkelige. 

Således er det, vi må arbejde hen imod i udskrivningssamtalen, indkredset. For at komme tættere 

på, hvordan vi så rent faktisk kan agere i udskrivningssamtalen, hvis sundhedsfremme og 

sundhed, som ovenfor defineret er formålet, har vi brug for en vejlednings-ideologi, som kan 

være retningsgivende og leve op til disse mål.

4.2.3 Empowerment

Empowerment har tiltagende interesse i litteraturen, også i forhold til sygepleje (Gibson 1991; 

Gilbert 1995; Stang 1998; Bjørvell 1999; Hølge-Hazelson 2000; Sanford 2000; Moore 2005). 

I forhold til vejledning, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ansvar for sit eget 

liv, nævnes empowerment-ideen i flere og flere sammenhænge.
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Ordet empowerment har sin oprindelse i USA, hvor empower kan betyde: at give magt og 

autoritet til, eller give mulighed eller tilladelse (Starrin 1997 s.11). Ordet er oversat til dansk med 

bemyndige (Rindom 2002; Elle 2004). Flere holder fast i den engelske term, fordi den er mere 

dækkende (Starrin 1997), hvilket jeg også har valgt. Empowerment skal forstås både som en 

proces, hvorved magten opnås, og som resultat af denne proces; den viden, færdigheder og 

styrke som opnås (ibid.; Rindom 2002). Målet er, at folk får magten i deres eget liv (Rindom 

2002 s.96). 

Flere kilder henviser til Poulo Freire’s teori som grundlag for ideen (Karoliussen 2002; Rindom 

2002; Elle 2004). Freire udarbejdede i 70’erne en pædagogisk teori på baggrund af sit arbejde 

med og undervisning blandt fattige landarbejdere (ibid.). Han anvender dog ikke ordet 

empowerment (Freire 1988). Freire er brasiliansk pædagog, og i følge Smith (2005) en af de 

mest indflydelsesrige tænkere i forhold til uddannelse i det tyvende århundrede. Hans 

interesseområde var bl.a. folkeoplysning. Da Freire lagde vægt på praksis og dialog i uddannelse 

samt havde fokus på proces og relation mellem lærer og elev, er han et oplagt valg i forhold til 

udskrivningssamtalens hvordan. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den danske oversættelse 

(Freire 1988), da originaludgaven er på portugisisk.

Freire kritiserer sparekassepædagogikken, som en udelukkende foredrags- og fylde på-

pædagogik. Den sammenligner han med politisk propaganda, opråb og gode råd om at frigøre sig 

for undertrykkelse, som fastholder de undertrykte og elever i en objekt-rolle. Det forstærker 

deres undertrykkelse og de-humanisering (ibid. s.29). Undertrykkeren kan først hjælpe den 

undertrykte, når han holder op med at opfatte de undertrykte, som en abstrakt størrelse, en 

kategori, ”men ser dem som personer”. Man kan ikke bevidstgøre og bringe til refleksion 

gennem ”at gøre for” (ibid. s.20) og beslutte for. Vi kan ikke frigøre ved at distancere os og 

behandle dem som ulykkelige og tilbyde modeller til deres kamp (ibid. s.26). Kun gennem ”at 

gøre sammen med” gennem praksis, kan de undertrykte blive hele, frie mennesker. Hvis vi 

tilbyder undertrykte/magtesløse hjælp i forhold til samfundets normer, bidrager det til at 

fastholde afhængighed (ibid.; Stevens 1999 s.15). 

Freire foreslår et alternativ til den traditionelle pædagogik, hvor læreren har ejerskabet og vælger 

for eleven, hvor læreren er alt-vidende og eleven ikke-vidende, en tom beholder. I ”den 

problemformulerende pædagogik”, som er Freires alternativ (1988 s.53ff), er undervisningen 



19

ikke adskilt fra verden, men vedrører personernes liv med verden og med andre. Her definerer og 

vælger lærer-eleven og elev-læreren sammen gennem erkendelses-handlinger, ikke overførelse 

af information. Hvis den form for undervisning skal lykkes, hvis det dialogiske forhold, som er 

essentielt for de erkendendes evne til at samarbejde, skal fungere, må modsigelsen mellem lærer 

og elev ophæves gennem dialogen. Læreren er ikke mere kun den, der lærer fra sig og eleven 

den, der skal lære. De er sammen ansvarlige for en proces, hvor alle vokser. Læreren er også den 

lærende, og eleverne bliver nu kritiske medundersøgere i dialog med læreren. Sandheden kan 

kun skabes gennem dialog, og kommunikation er det, der giver mening til livet (ibid.). 

Som nævnt bruger Freire ikke ordet Empowerment, så hvordan hænger hans pædagogiske tanker 

sammen med begrebet, som beskrevet af andre?

I forhold til sygepleje er empowerment værdifuld (Björvell 1999). At gennemføre empowerment

kan betyde organisatoriske forandringer og må ændre patientens status. ”Patienten kommer inte 

längre vare enbart en person i centrum uten en likvärdig deltagere i sjukvårdsteamet – en 

specialist med unik kunskap” (ibid. s.4814). På den måde kan den enkelte patients ressourcer 

bidrage til, at han ikke føler sig hjælpeløs med risiko for identitetstab i systemets hierarki. 

”Målet är bättre hälse och stärkt beslutanderätt” (ibid. s.4816). Empowerment er en ide væk fra 

indlært hjælpeløshed (Rindom 2002) hen imod, at personen selv får magt og kontrol. En vigtig 

pointe i alle kilder er, at mennesker opfattes som personer med evne og ressourcer til at styre sit 

eget liv bl.a. Starrin (1997). 

Bob Anderson, psykolog og professor i medicinsk pædagogik ved Michigan University & 

Martha Funnell, sygeplejerske, direktør ved Michigan Diabetes Research and Training Center 

samt adjunkt ved School of Nursing i Michigan, har gennem år arbejdet med empowerment i 

forhold til vejledning af personer med sukkersyge. De har sammen skrevet bogen ”The Art of 

Empowerment, Stories and Strategies for Diabetes Education” (2000b). 

Anderson & Funnell (ibid.) definerer “the process of empowerment as the discovery and 

development of ones inborn capacity to be responsible for one’s own life”. De foreslår at folk er 

empowered, når “they have enough knowledge to make decisions, enough control, enough 

resources to implement their decisions, enough experience to evaluate the effectiveness of their 

actions” (ibid. s.11). De beskriver 5 steps i vejledning: Identify the problem, Explore the 

feelings, set goals, make a plan, evaluate the result (ibid. s.142). Dette kritiserer forfatterne selv, 
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idet de fastholder, at empowerment aldrig kan reduceres til en metodik, men snarere skal 

betragtes som en måde at være til på.

Den store forskel i forhold til den vejledning, der foregår de fleste steder, ligger i en induktiv 

tilgang til vejledningen. I det første step, Identify the problem, har den professionelle den 

funktion at være nysgerrig og stille spørgsmål, som hjælper patienten til at identificere sine 

problemer. Emner er ikke fastlagt på forhånd. Ved at spørge ind til livet med sygdom, 

bekymringer og belastende forhold, kan problemet indkredses og derefter udforskes (Anderson 

& Funnell 2002b). 

En anden vigtig pointe er, at følelser spiller en stor rolle (Explore the feelings), for som de 

hævder, ”If we do not feel badly about an issue or a situation, then it’s not much of a 

problem”(ibid. s.145 m). I alle 5 steps er det patienten selv der definerer, indkredser og 

beskriver. Ved at den professionelle lytter og støtter, kan hun på den måde hjælpe patienterne til 

at reflektere, at få indsigt i deres problemer og at genskrive deres historier om sig selv som syg 

(ibid.). 

Anderson og Funnell beskriver det at være professionel vejleder som at være medskaber af en 

stemning (create an environment), hvor følelser kan udveksles, hvor du modtager på en åben og 

ikke-dømmende vis, ligegyldig hvilke følelser patienten, vil dele med dig, hvor du lytter og 

accepterer uden at prøve at løse eller mindske de udtrykte problemer (ibid. s.89). Det kræver at 

den professionelle afgiver styringen og sætter sig fri for at motivere og at føre patienten et 

specielt sted hen. Du må kende dig selv som vejleder, fordi ens personlighed skinner mere 

igennem end den viden, vi har lært via fag og uddannelse (ibid. s.62ff). 

Det, der karakteriserer Freires (1988) tanker stemmer godt overens med en empowerment-

ideologi, da han lægger vægt på, at læreren ikke skal gøre for og beslutte for eleven, at 

undervisningen skal hænge sammen med den enkeltes liv og sociale fællesskaber, og at eleven 

har nogle ressourcer at bidrage med, så læreren også kan lære noget. 

Sammenfattende kan det siges om empowerment-ideologien, at den kan være retningsgivende i

udskrivningssamtalen som lærings- og vejlednings-ideologi indenfor et sundhedsfremme 

perspektiv. 

4.3 Sammenfattende betragtninger i forhold til udskrivningssamtalen
I udskrivningssamtalen kan patient og professionel samarbejde om at skabe ny erkendelse og se 

muligheder, når der samtales om dét, der er væsentligt for patienten. Sygeplejersken må starte 

med at lære, lytte og rumme for at vurdere, hvad samtalen kunne have af indhold. Hun må være 
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åben for at se personen snarere end patienten (Fog 2001). Sygeplejersker kan ikke beslutte for, 

vælge for og gøre for patienten, da det er dennes livsform og værdier, der er bestemmende for, 

hvordan det gode liv og sundhed defineres (Wackerhausen 1994), og det er patienten, der skal 

leve med konsekvenserne af sine valg (Anderson & Funnell 2000a&b). Sygeplejersker kan ikke 

tilbyde information ud fra de professionelles og institutionens normer, da det kan bidrage til at 

fastholde patienten i en objekt-rolle, til større afhængighed (Freire 1988).

Patient og sygeplejerske vil tillægge samtalen mening i forhold til forventninger og tidligere 

oplevelser. Men patient og sygeplejerske kan, hvis de samarbejder via en fælles forståelse af 

sundhed og mål, arbejde med delene og derigennem bidrage til en ny forståelse af helheden 

gennem horisontsammensmeltning og derigennem producere viden (Kvale 1997 s.52ff). Patient 

og sygeplejerske kan fokusere meget forskelligt ud fra hver deres antagelser, men en del af 

forståelseshorisonten, vores livsverden vil altid være fælles (Pahuus 1995; Fog 1994). Det fælles 

kan udgøre det grundlag, hvorpå dialogen udvikles. 

Da sundhed forstås som handlekompetence og defineres af den enkeltes værdier, må samtalen 

dreje sig om det, personen konkret foretager sig og værdsætter i sin hverdag sammen med andre. 

Det er altså ikke nok at diskutere på et generelt plan i forhold til sygdom og sundhed. Patientens 

livsform og situation sætter dagsordnen. Sygeplejersken kan via sin faglige viden have nogle 

mulige problemområder, hun vil tage op med patienten, men ikke kende den konkrete 

fremtoning eller sammenhæng. Der kan være barrierer af ambivalens, manglende viden eller 

manglende forståelse i omgivelser, som kan give negative tankemønstre og blokere for 

forandring (Miller & Rollnick 2005). Her kan sygeplejersken hjælpe til erkendelse gennem det 

gode samarbejde. Hun kan præsentere patienten for sine observationer, spørge ind til patientens 

følelser og bekymringer og må være i stand til at rumme dem (Anderson & Funnell 2000b). 

I forhold til processen må sygeplejersken være åben og arbejde for en person-person-relation, en 

gensidighedsrelation (Roter & Hall 1996). Hvis sygeplejerske og patient skal opbygge et 

samarbejde, som begge bliver styrket af, kræver det at sygeplejersken aflægger sin ekspert- eller 

lærerrolle, og opgiver at føre patienten et specielt sted hen gennem information, for på den måde 

tager hun ansvaret og kan gøre patienten mere afhængig (Freire 1988). 

Sygeplejersken kan gøre sit bedste for at medskabe en stemning, hvor det er muligt at tale om 

følelser og problemer (Anderson & Funnell 2000b). Hun kan spørge ind til det, der siges og ikke 

siges og måden, det siges på og møde patienten for-fra for at se forskelligheder og muligheder 
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(Fog 2001). Hun må være opmærksom på kommunikationsniveauer og udnytte disse, være 

metakommunikativ.

Sygeplejersken kan stå til rådighed med hjælp, støtte, viden og de udvidende og åbnende 

spørgsmål samt give plads og lytte. På den måde kan hun hjælpe patienten til at identificere 

problemer og muligheder, udforske følelser, sætte nogle mål og fortælle en ny historie om sig 

selv som syg (Anderson og Funnell 2000b). 

Det fremgår nu, hvordan udskrivningssamtalen som vejledningssituation kan rette sig mod 

sundhedsfremme: hvad, der karakteriserer en god professionel samtale, hvilken relation, der med 

fordel kan tilstræbes, samt hvordan sundhed, sundhedsfremme og empowerment kan tegne 

retningen i en udskrivningssamtale. 

I næste kapitel vil jeg beskrive overvejelser omkring metode, teknikker og etik forud for 

undersøgelsen. 

5 Metode
Via litteratursøgningen fandt jeg en del undersøgelser om udskrivningsprocessen og 

udskrivningsplanlægning (Lundh & Williams 1997; McKenna et al. 2000; Richards & Coast 

2003: Shepperd et al. 2004). Der er beskrevet forslag til indhold af udskrivningsinformation 

(Torjesen & Smeby 2001; Tørstad & Iversen 2004), men tilsyneladende intet om 

udskrivningssamtalen som sygeplejesituation; om hvordan, det foregår i forhold til relation og 

samarbejde og hvorledes, den opleves af parterne. 

Da udskrivningssamtaler således er sparsomt undersøgt, lagde det op til en åben, nysgerrig, 

eksplorativ indgangsvinkel, en empirisk undersøgelse. 

5.1 Metodiske overvejelser og litteraturvalg

Vejledning kan ses som en social, kulturel praksis og udskrivningssamtalen som en kompleks 

situation, et møde mellem 2 personer, som handler, tænker ud fra deres erfaring og værdier, anså 

jeg en kvalitativ metode som brugbar. Kvalitative metoder opererer med et fleksibelt design, 

hvor de vigtigste kategorier ikke er bestemt på forhånd, men genereres i løbet af undersøgelsen 

(Dahler-Larsen 2002 s.25). 

Patientens oplevelse er usynlig i litteraturen. Når udskrivningssamtalens overordnede formål er 

sundhedsfremme, er den enkeltes livssituation og værdier bestemmende for hvad samtalen kan 

indeholde og hvordan muligheder udnyttes. Samtidigt vil forløbet være afhængigt af hvilke 
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personer, der deltager, og hvilke forventninger de har. Det peger på et nedefra perspektiv, en 

induktiv tilgang (ibid.). 

Da jeg havde fundet omdrejningspunktet for opgaven, søgte jeg litteratur i forhold til kvalitativ 

metode. Som kilder til det kvalitative interview valgte jeg Steinar Kvale (1997) og Jette Fog 

(2001). Fog er mag art. og lektor ved psykologisk institut, Århus Universitet (2005). Kvale er 

professor i pædagogisk psykologi, afdelingen for metodeudvikling, Århus Universitet (ibid.). 

Kvale lægger stor vægt på teoretisk baggrund, teknikker og metoder. Fog ser primært 

forskningsinterviewet som en mellemmenneskelig proces, underlagt psykologiske mekanismer 

og etiske aspekter i hele processen. Netop kontakten, samtalen er central hos hende som 

metoden. Derfor kunne hun også medvirke til at belyse udskrivningssamtalen. Fog gør meget ud 

af pålidelighed og gyldighed set i forhold til de overvejelser, man som forsker, må gøre sig, når 

man bruger sig selv som redskab. Kvale har i forhold til pålidelighed og gyldighed mere fokus på 

teknikker. Derfor supplerer de hinanden godt.

5.2 Overvejelser om indsamling af data
Jeg valgte at optage og analysere to udskrivningssamtaler og efterfølgende interviewe både de to 

patienter og de to sygeplejersker, for at se hvordan udskrivningssamtaler foregår og få oplevelser 

og beskrivelser fra de enkelte frem. Dette var også valgt med henblik på øget troværdighed, som 

kildetriangulering. Da det kan være forskelligt, hvad man erindrer ville udelukkende interviews 

med personerne formodentligt afspejle noget andet end udskrivningssamtaler. 

Udskrivningssamtaler alene ville ikke levne mulighed for at uddybe passager og stemninger samt 

afdække personlige forventninger og udbytte. Derfor fandt jeg, det vigtigt at anvende både 

direkte optagelse af samtalen samt interviews i undersøgelsen. 

Jeg planlagde at optage samtaler og interviews på bånd, da jeg som utrænet forsker ikke fandt det 

muligt at få tilstrækkeligt brugbar empiri ved at tage notater. Jeg overvejede videooptagelser, 

som Kvale (1997 s.161) angiver, kan vise et meget mere righoldigt indblik i selve interaktionen 

mellem de 2 personer. Dette ville føre til et mere omfattende analysemateriale samt 

formodentligt forstyrre samtalen mere. Set i lyset af, at det ikke var den enkelte samtale, men 

udskrivningssamtaler generelt, der er kerneinteressen i min undersøgelse, valgte jeg den mindre 

omfattende audiobåndoptagelse. 

Jeg havde på forhånd besluttet mig for at optage 2 til 3 samtaler, da det sammen med de 

efterfølgende interviews ville give et tilstrækkeligt materiale, hvis jeg fik to brugbare og ikke for 
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atypiske samtaler varetaget af 2 forskellige sygeplejersker. Dette var også for hellere at komme i 

dybden end i bredden. 

Jeg valgte at bede sygeplejerskerne selv optage udskrivningssamtaler for at forstyrre situationen 

mindre. Jeg planlagde at være til stede i afdelingen, for at hjælpe med optagelsen samt lave 

feltnotater omkring omstændigheder, tid og miljø i forbindelse med samtalen. Jeg ville hilse på 

patienten og sikre mig, at der var informeret samtykke, sikre at båndoptageren fungerede og så 

forlade rummet ved udskrivningssamtalens start. 

Efter optagelse af udskrivningssamtaler planlagde jeg at aflytte båndene omhyggeligt inden 

interviewene. Jeg ville interviewe sygeplejersken inden for få dage, da hun i sin praksis iler 

videre til andre patienter og andre udskrivningssamtaler, hvilket kan sløre hukommelsen for den 

optagne samtale.

Patienterne ville jeg kontakte et par dage efter udskrivelsen, så de kunne finde sig til rette 

hjemme. Jeg forestillede mig, at private omgivelser ville gøre personen mere tryg og fremme 

snakken, derfor tilbød jeg at besøge dem i hjemmet, men åbnede også for andre muligheder. Jeg 

anså det som vigtigt, de havde et valg. Jeg ønskede at få en aftale ca. en uge efter hjemkomsten, 

fordi samtalen er en forberedelse til at komme hjem. Det er først efter hjemkomsten, personen 

kan vurdere udbyttet af denne, forstået som handlemuligheder. Min erfaring er, at patienter er 

meget loyale over for de personer, der passer dem under indlæggelsen. De vil nødigt kritisere. 

Afstanden til indlæggelsen måtte formodes at afhjælpe dette.

5.3 Adgang til feltet, patienter, situation
Jeg havde været vikar i den udvalgte afdelingen et par gange. Det betød, at jeg kendte 

organisation og kultur, som Måseide (1997) anbefaler, man sætter sig ind i og underordner sig. 

Det er en fordel at have en personlig forbindelse, da det kan lette den besværlige og meget 

tidskrævende proces, det er at skaffe adgang til feltet og nå til den egentlige undersøgelse (ibid.). 

5.3.1 Tilladelser
Jeg kendte en afdelingssygeplejerske i forvejen, så jeg søgte tilladelse via hende. Jeg bad også 

hende bidrage til at pege på mulige patienter, da hun har sin daglige gang i afdelingen og ved, 

hvornår der forventes udskrivningssamtaler. Afdelingssygeplejersken gav også tilsagn om, at 

undersøgelsen kunne foregå i arbejdstiden, hvilket jeg fandt vigtigt, for at tidsforbruget ikke 

skulle være årsag til et fravalg af deltagelse fra sygeplejerskers side. 



25

Jeg udarbejdede en generel introduktion til plejepersonalet (Bilag 4) med henblik på at støtte op 

om undersøgelsen, og give alle sygeplejersker mulighed for at besvare evt. spørgsmål fra 

patienter vedrørende undersøgelsen. Denne blev også sendt til orientering til oversygeplejersken, 

hvem jeg også bad afdelingssygeplejersken informere løbende. 

Jeg tilbød at komme i afdelingen og give en redegørelse for mit projekt til sygeplejerskerne, ud 

fra den betragtning, at det kunne give mulighed for at stille spørgsmål og skabe tryghed. 

Til de deltagende patienter og sygeplejersker udarbejdede jeg et informations og samtykke ark 

(Bilag 5 og 6). Jeg bestræbte mig på, at de var korte og oplysende. 

5.3.2 Udvælgelse af interviewpersoner
Jeg valgte følgende kriterier, for udvælgelse af patienter: bypass-patienter i alderen 50-70 år, 

som var indlagt forudgået af indkaldelse i god tid inden, som havde et forløb uden større 

komplikationer. Dette ville repræsentere gruppen af bypass-patienter bedst. Et forløb med 

komplikationer, kunne tænkes at give nogle andre problemer og bekymringer. Alderskriteriet 

sorterede også de unge og meget gamle fra, hvilket måske kan give specielle forhold i 

kommunikation og relation. Patienterne skulle kunne læse og tale flydende dansk. De skulle 

udskrives til hjemmet og være villige til, at jeg kontaktede dem pr. telefon efter udskrivelsen. 

Jeg valgte følgende kriterier for udvælgelse af sygeplejerskerne: De skulle være erfarne 

sygeplejersker, som kendte afdelingen, forløbet for patienterne og havde foretaget udskrivnings-

samtale mange gange. Ellers kunne faglig usikkerhed og utilstrækkelighed påvirke billedet. Min 

egen erfaring fik mig til at sætte grænsen ved ansættelse i mere end 2 år. De skulle også have 

mulighed for at blive interviewet i dagene efter udskrivningssamtalen.

Nedenfor vil jeg redegøre for teori og overvejelser i forhold til interview som metode samt mine 

forberedelser inden undersøgelsen.

5.4 Interview
Det kvalitative forskningsinterview adskiller sig fra andre professionelle samtaler ved at søge en 

speciel form for viden og være forbundet med en særlig form for interaktion (Kvale 1997 s.31ff). 

Formålet er at indhente åbne, nuancerede beskrivelser af aspekter af personers livsverden ”med 

henblik på fortolkninger af meningen af de beskrevne fænomener” (ibid. s.31ø). Kvale beskriver 

adskillige aspekter, som karakteriserer det kvalitative forskningsinterview. Disse har jeg skrevet i 

sammenhængende form nedenfor (ibid. s.40-46):
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Et inter-view2 er en relation mellem mennesker. Man påvirker hinanden gensidigt, kan berige 

hinanden. Der kan opstå spændinger og forskelligheder alt efter personerne, der indgår, og de 

følelser samtalen fremkalder. Der kan også opstå flertydige udsagn, modsigelser i beskrivelser 

og også forandring af forståelser i løbet af et interview, som intervieweren må søge at afklare i 

situationen. 

Interviewet skal have et defineret fokus og beskrive specifikke forløb eller situationer, ikke 

generelle meninger. Man sigter mod at indhente rene, præcise beskrivelser, men også at forstå 

meningen set i forhold til de centrale temaer i personens liv. Det kræver en bevidst naivitet fra 

interviewerens side, nysgerrighed og åbenhed, ikke forudindtaget. Samtidigt må der i situationen 

fortolkes både, hvad der siges, og hvordan det siges. Intervieweren må også lytte til det, der siges 

mellem linierne og søge at få bekræftet betydninger (ibid.). Hermed er Kvale enig med Fog i en 

del af de aspekter, som er beskrevet i Kapitel 4.1 om samtalen. Fog taler også om, at man som 

interviewer må gå åbent og fordomsfrit til værks, og at opmærksomheden må være rettet mod 

både det, der siges, og måden det siges på. Derudover lægger Fog vægt på, at der også er 

information i det, der ikke sker i situationen. 

Det kvalitative forskningsinterview er velegnet til at belyse menneskers livsverden, både den 

personlige og den fælles (Fog 2001). Da interviewet netop tager udgangspunkt i personens 

fænomenologiske univers, er empati en nødvendighed. På den måde adskiller interviewet sig 

ikke fra andre professionelle samtaler. Empati er nødvendigt, da det kræver en ægte, men 

passende involvering (ibid. s.36ff). Kontakten skal være gensidig, for interviewet er produktet af 

den kontakt, det gensidige samarbejde præget af åbenhjertighed og oprigtighed (ibid.). Empati 

har både kognitive og følelsesmæssige aspekter. Fog beskriver empati som: En ægte indføling, 

hvor intervieweren er optaget af at se, indse og forstå den anden uden at være sløret af egne 

lidenskaber og behov. 

Udskrivningssamtalen kan også ses som et interview i denne betydning. På engelsk bruges også 

termen ”discharge-interview”. Både forskningsinterviewet og udskrivningssamtalen har et 

defineret fokus, men til forskel fra interviewet, hvor det er interviewerens forskningsspørgsmål, 

retter udskrivningssamtalens fokus sig mod patientens liv med en kronisk sygdom. Udbyttet og 

kvaliteten af et interview eller en udskrivningssamtale, er således meget afhængig af 

interviewerens evne til at være nærværende i situationen og den gensidige kontakt. 

  
2 I følge Nudansk Ordbog oprindeligt fra fransk entre= mellem og voir= se, altså sammenkomst
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Jeg sagde til de deltagende sygeplejersker, at de skulle gøre bedst muligt, som de plejede og 

håbede derigennem at mindske påvirkningen fra båndoptageren. 

Selv anstrengte jeg mig for at forberede mig til selv at være interviewer. Fra tidligere interviews 

med patienter vidste jeg, det kan være en stor hjælp at tænke alle mulige situationer igennem, så 

man vidt muligt undgår overraskelser. Samtidigt arbejdede jeg med at komme tættere på min 

forforståelse af emnet. Jeg håbede, det ville hjælpe mig til at være nærværende i interviewet, 

have overskud til både at høre, hvad der blev sagt og ikke sagt, samt måden det blev sagt på, så 

jeg kunne validere udsagnene i situationen.

Men først måtte jeg udarbejde interviewspørgsmål.

5.4.1 Udarbejdelse af interviewguide

Hvorledes kunne jeg opnå de rene, præcise beskrivelser af udskrivningssamtalen, som Kvale 

taler om, i forbindelse med interviewene. Hvilke temaer kunne dække de i problemstillingen 

forekommende spørgsmål? Hvordan kunne jeg komme tæt på patienters og sygeplejerskers 

oplevelse af samtalen? 

Jeg valgte at udarbejdede en guide med åbne spørgsmål. Denne guide kunne jeg udvide med 

konkrete og specifikke spørgsmål efter at have aflyttet båndene med udskrivningssamtalerne, 

hvis der var uklarheder og tvivl samt områder, der trængte en uddybning. 

I problemstillingen indgår nøgleordene oplevelse, hvad er fokus, muligheder og udnyttelse i 

forhold til samtalen samt overgang til livet efter. Oplevelse set i forhold til udskrivnings-

samtalen kan oversættes til umiddelbart indtryk, tilfredshed, hvordan føltes det.

Da forventninger påvirker oplevelsen, måtte jeg også spørge til, hvad informanterne havde gjort 

sig af tanker inden udskrivningssamtalen. Da sundhedsfremmeperspektivet lægger op til 

handlekompetence i hverdagen efter operationen, måtte jeg spørge hvilke vanskeligheder, 

patienten havde oplevet siden hjemkomsten og relatere det til udskrivningssamtalens indhold.

Spørgsmålene måtte formuleres bredt og i et neutralt til positivt sprog, hvis jeg ville have frem, 

hvad det er, der virker. Dvs. undgå for meget ”problem-mangel-sprog”. Dette var også for at 

hindre, at sygeplejerskerne følte sig anklaget. Jeg udarbejdede en interviewguide til henholdsvis 

interviewet med patient (Bilag 7) og sygeplejerske (Bilag 8), som indledtes med et spørgsmål, 

som kunne skabe kontakt. Jeg brugte brede og åbne spørgsmål, da det var patientens og 

sygeplejerskens oplevelse, jeg søgte, og ikke egne forestillinger, jeg skulle have bekræftet. Jeg 
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tilstræbte dagligdags formuleringer og sprog. Jeg sørgede for at et åbent spørgsmål til sidst, 

kunne sikre interviewpersonerne mulighed for at tilføje eller komme med bemærkninger.

Det fremgår, at nogle spørgsmål er gentagelser formuleret på forskellig måde. Dette er med 

henblik på at fange de tanker og meninger, der kan fremkomme i forbindelse med dialogen, og at 

spørgsmålet stillet i en lidt anden sammenhæng, kan fremkalde andre associationer. 

Jeg besluttede, at guiden kun skulle være en huskeseddel. Jeg ville ikke bruge den i løbet af 

interviewet, men sikre mig til sidst, at jeg havde fået svar på, det jeg havde planlagt. Dette 

planlagde jeg fordi, det kunne hæmme kontakt og udbytte, hvis jeg holdt mig tæt til rækkefølge 

og formulering i guiden.

Kvale (1997) opstiller en række kvalitetskriterier for interviewet og kvalifikationer hos 

intervieweren, som er bestemmende for kvaliteten af den viden, der fremskaffes ved interviewet, 

for verificering og rapportering (ibid. kap.8). Disse var hjælpsomme i overvejelserne med 

interviewguiden og gennemgang af interview-situationen inden. Jeg prøvede også at forberede 

mig på transskribering og nogle af de problemer, der kan være forbundet med det. 

5.4.2 Transskribering

Den transskriberede tekst er ikke det samme som interviewet, den levende samtale, fordi 

ændringen fra tale til skriftsprog og den de-kontekstualisering, der sker ved at have interviewet 

som udskrift, giver nogle principielle problemer. Men udskriften er en måde at gøre teksten 

tilgængelig for fortolkning (Fog 2001; Kvale 1997). Fog skriver om ændringen fra tale til tekst, 

at talen bliver løsrevet fra situationen, og den gensidige påvirkning de to eller flere personer har i 

forhold til hinanden (Fog 2001 s.126ff). Forskeren er ikke mere i dialog person til person men 

person-objekt, som snarere har karakter af monolog (ibid. s.126). 

Jeg planlagde, at transskriberingen skulle foregå i en samlet periode, så vidt muligt umiddelbart 

efter både samtaler og interviews, og at jeg ville vende tilbage til båndene i analyseprocessen, for 

at få tonefald og stemning med. 

5.5 Etiske overvejelser
Tre overordnede principper er ofte nævnt i forhold til etiske forholdsregler ved forskning: 

Godgørenhedsprincippet, respekt for menneskets værdighed og retfærdighedsprincippet (Polit et 

al. 2001). Disse principper indeholder mangfoldige perspektiver og må bevæge forskeren til at 
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gøre sig systematiske overvejelser (ibid.). Kan forskningen indebære risiko for skade fysisk eller 

psykologisk? Har jeg med en speciel udsat patientgruppe at gøre? Hvordan forhindrer jeg, at 

deltagerne føler sig udnyttet? Står udbytte af forskningen mål med den risiko, deltagerne 

udsættes for? Hvordan sikrer jeg, at respekt og autonomi opretholdes? Hvordan beskytter jeg 

bedst deltagernes privatsfære (ibid.)?

Jeg oplevede ikke denne patientgruppe som udsat eller svag, men sårbar pga. af lidelsen og 

indgrebets karakter. Jeg var opmærksom på, at følsomme emner omkring deres privatliv og 

sygdom kunne komme frem. De skulle have tillid til, at oplysningerne blev behandlet 

professionelt og vide, at de var beskyttet af anonymitet. Karakteristiske citater ville jeg 

omformulere og specielle vendinger og naturligvis navne kunne udskiftes. 

Ifølge vejledning hos den Centrale videnskabsetiske Komité (2005) skal interview og 

spørgeskemaundersøgelser ikke anmeldes, hvis der ikke indgår biologisk materiale, eller 

formålet er en behandlingsintervention. Dette bekræftedes ved telefonisk kontakt til lokalkomite. 

Alle forskningsprojekter, hvor personer kan identificeres, skal dog anmeldes til datatilsynet, 

såfremt der indgår oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. På den måde var dette 

projekt anmeldelsespligtigt. Undersøgelsen blev anmeldt via Datatilsynets hjemmeside 

(Datatilsynet 2005).

Sygeplejerskerne skulle føle sig trygge ved at være ærlige. Derfor fortalte jeg dem, at det var 

samtalerne, der interesserede mig, ikke enkeltpersoner, og at jeg under ingen omstændigheder 

ville vende tilbage til afdelingen med oplysninger om enkeltpersoner. Samtidigt var det 

indlysende, at de fleste i afdelingen formodentligt ville vide, hvem der deltog, og dermed kunne 

de ikke forblive anonyme. Derfor besluttede jeg på et tidligt tidspunkt, at jeg inden specialet 

bliver offentliggjort, ville tale med de to deltagende sygeplejersker.

Alle deltagerne skulle informeres om undersøgelsens formål, kende deres rettigheder, vide at 

deltagelse var frivillig og at de til enhver tid kunne forlade projektet, uden at det fik 

konsekvenser. Dette sikrede jeg gennem både skriftlig og mundtlig information og samtykke 

(Bilag 5 og 6). Nu følger et afsnit om mine overvejelser om analyse.

5.6 Analyse 

Jeg var tidligt i uddannelsen inspireret af Sandelowski, Professor ved Sygeplejeskolen, North 

Carolina. Sandelowski har stor erfaring indenfor kvalitativ forskning og har publiceret flere 
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artikler om kvalitativ forskning (PubMed 2005). Sandelowski beklager, at klare, valide 

beskrivelser af fund ofte udebliver i kvalitative forskeres forsøg på at vinde anerkendelse i 

forhold til kvantitativ forskning, til fordel for sofistikerede, indviklede redegørelser for specielle 

metoder og teknikker. Hun ønsker en genoplivning af ”qualitative descriptive study” hvor 

beskrivelserne er tæt på fakta, resultatet er informativt referat af kategorier, organiseret ud fra og 

tæt på data, men stadig i fortolket form (Sandelowski 2000). Hun har sammen med Barrossa 

udarbejdet en typology. Et af nøgleproblemerne er nemlig i kvalitativ forskning at udvælge fund 

og sammenligne disse (Sandelowski & Barroso 2003). I denne typologi, som er en kvalificering 

af forskningsprojekter, er den første kategori ”No finding”. Forfatterne mener, at disse rapporter 

må klassificeres som værende ikke forskning, fordi de ikke repræsenterer en fortolkning, men en 

reproduktion af data (ibid.). 

Det var vigtigt for mig ikke at havne i denne gruppe, derfor valgte jeg på et tidligt tidspunkt at 

prioritere arbejdet med analysen højt. Jeg ville gå åbent til analysen og finde fortolkede 

kategorier, uden at lægge mig fast på specielle forskningsretninger og snævre metodologier. Jeg 

valgte her at supplere Kvales (1997) tekst med Peter Dahler-Larsen (2002), Professor ved 

Odense Universitet. Kvales fokus er interviewet og metoder til at uddrage kategorier, mens 

Dahler-Larsen mere generelt skriver om kvalitative data og har prioriteret metoder til at 

kvalificere kategoriseringen samt præsentationen af data. Derfor supplerer de hinanden godt.

Da jeg betragtede udskrivningssamtalerne som den primære empiri, planlagde jeg også at 

prioritere kræfterne i analyse af disse. Interviewene ville jeg analysere ud fra de temaer, 

problematikker og spørgsmål, der trådte ud af analysen af udskrivningssamtalerne. Dvs. 

interviewene skulle primært bruges til uddybning, be- eller afkræftelse af forståelser og 

betydninger i samtalerne, og til at få øje på forskelle og ligheder i perspektiver.

I følge Kvale (1997) foregår analyse af interviews på mange trin (ibid. s.186-188), selv om 

opdelingen i de forskellige faser, fx interviewfase, transskribering og analysefase er teoretisk og 

kunstig, da forskeren analyserer og fortolker hele tiden (ibid.; Fog 2001).

Under selve interviewet opleves de beretninger, som interviewpersonen kommer med. Talen kan 

analyseres og fortolkes løbende både af intervieweren og interviewpersonen. Det giver mulighed 

for at bekræfte eller afkræfte forståelser og betydninger (Kvale 1997). I forbindelse med 

transskribering foregår en strukturering og afklaring af materialet, som også er en fortolkning og 

et led i analysen. I den egentlige efterfølgende analyse starter søgningen efter meninger og 

perspektiver. På dette trin skelner Kvale (ibid. s.188-202) mellem 5 metoder til interviewanalyse: 
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• Meningskondensering. Personernes meninger fremdrages i kortere formuleringer.

• Meningskategorisering. Meningerne kategoriseres, dvs. at lange sætninger kan ordnes 

under simple kategorier. Dette giver struktur og kan reducere teksten. Kategorierne kan 

opstå under interviewet eller være bestemt på forhånd.

• Narrativ strukturering. Her er de historier, der fortælles i interviewet, bestemmende for 

den mening, der trækkes frem. Usammenhængende korte udsagn kan eventuelt bindes til 

en sammenhængende fortælling. Tekstens tidslige og sociale organisation tegner altså 

meningen.

• Meningsfortolkning giver i modsætning til de andre metoder ofte en tekstudvidelse. Her 

sættes meningen ind i bredere referencerammer. Den rekontekstualiseres (ibid. s.191). 

Det vil sige at meningsfortolkning, er at arbejde med de betydninger og relationer mellem 

betydninger eller kategorier, som går ud over det i teksten angivne.

• Skabelse af mening gennem Ad hoc-metoder. Her følger man ikke specielle teknikker 

og retningslinier. Ud fra mere eller mindre tilfældige ideer under læsningen og 

helhedsindtrykket udvælger man forskellige mønstre, temaer, metaforer, variabler og 

kontraster, som kan optælles og evt. omsættes i både ord, diagrammer, modeller osv.

Dahler-Larsen anbefaler brugen af displays til kvalificering af fund og til præsentation (2002). 

Displays er i følge Dahler-Larsen en grafisk fremstilling, en tabel eller model af data. De skaber 

klarhed og styrker fremstillingen af kvalitative data samt hjælper til at fremme troværdighed og 

gennemskuelighed (ibid. s.37ff). Fordi de, som han hævder, gennem eksplicitering af data, kan 

synliggøre svage forbindelser, skævheder og anomalier i data. På den måde kan de også hjælpe 

til at se de mønstre, der tegner sig i data, give mulighed for interferens, dvs. henvise til en større 

forklaring, evt. en teori (ibid. s.59). 

I afsnit 6.2. vil jeg komme nærmere ind på analyseprocessens forløb i min undersøgelse. Inden 

jeg præsenterer dette og de temaer, der udsprang af analysen, vil jeg beskrive de 

omstændigheder, hvorunder undersøgelsen foregik, og de personer der deltog. 

6 Fund
Undersøgelsen omfattede 2 udskrivningssamtaler, som jeg har kaldt henholdsvis A og B. En 

kvindelig og en mandlig patient samt to erfarne sygeplejersker deltog. 
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6.1 Præsentation af deltagere og samtaler
Samtale A og efterfølgende interviews: Den første udskrivningssamtale foregik på 4. dagen 

efter operationen. Samtalen var aftalt dagen før. Tidspunktet blev udsat knap en halv time, så jeg 

kunne nå frem med båndoptageren og yderligere ca. 10 min, da sygeplejersken ”lige skulle være 

færdig” med noget. Samtalen foregik uforstyrret i et hyggeligt samtalerum i afdelingens udkant. 

Patienten tog hjem samme aften. Det var en kvindelig patient på 63 år. Denne patient havde 

tidligere gennemgået et større sygdomsforløb. Patienten debuterede med en blodprop en måned 

inden denne indlæggelse, hvor det efter nogle dage blev besluttet, at hun skulle opereres. 

Sygeplejersken, der varetog denne udskrivningssamtale (A), havde været ansat i afdelingen i 3 år 

og 3 måneder. Jeg kontaktede hende i afdelingen næste dag for et interview, og det aftaltes til 

samme eftermiddag. Interviewet foregik i et helt tomt rum, som var ryddet, fordi det skulle 

males. Det rungede lidt, når vi talte. 

Jeg kontaktede patienten, da hun havde været hjemme 3 dage. Hun gav umiddelbart indtryk af, at 

hun ikke kunne huske vores aftale. Da jeg fortalte, hvordan jeg havde talt med hende på 

hospitalet og mindede om båndoptageren ved udskrivningssamtalen, inviterede hun straks uden 

forbehold og undskyldte, at hun boede lidt langt ude. Ved starten af interviewet måtte jeg flere 

gange repetere, at det var udskrivningssamtalen interviewet drejede sig om. Jeg fik den tanke, at 

hun havde stort behov for at fortælle og gerne ville gøre sig umage. Husbond og 3 børnebørn sad 

i køkkenet. Interviewet foregik i udestuen, hvor vi kun blev forstyrret en gang af manden, der 

skulle igennem. 

Samtale B og efterfølgende interviews: Denne udskrivningssamtale foregik på 5. dagen efter 

operationen. Tidspunktet for samtalen var fastsat dagen før, så hustru kunne deltage. Den blev 

afholdt ca. 5 min. forsinket. Samtalen foregik på sengestuen. Udover patient, sygeplejerske og 

hustru deltog en sygeplejestuderende som observatør. Samtalen forstyrredes nogle minutter af en 

projektsygeplejerskes mellemkomst. 

Patienten, der deltog, var en mand på 73 år. Denne patient var opereret uden hjertelungemaskine, 

hvilket ofte giver lidt færre gener. Patienten havde længe vidst, han skulle have gjort noget ved 

sin åreforkalkning. Han blev dog overraskende indstillet til operation i stedet for ballondilatation 

nogle uger før indlæggelsen. Denne patient havde også tidligere gennemgået et større 

sygdomsforløb. 

Den sygeplejerske, der varetog udskrivningssamtalen (B) havde været ansat i 5 år. 
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Det efterfølgende interview med sygeplejersken foregik to dage efter, aftalt pr. telefon dagen 

efter udskrivningssamtalen. Vi sad i et meget lille kontor. Der var en enkelt kortvarig 

forstyrrelse. 

Da jeg kontaktede patienten, kunne han sagtens huske aftalen, men havde glemt, hvad det var, vi 

skulle tale om. Jeg aftalte at komme en helligdag om eftermiddagen. Der var dækket kaffebord, 

hustruen havde bagt kage og jeg blev taget imod, så jeg følte mig meget velkommen. Både 

patient og hustru deltog i interviewet. 

For begge patienter var det nuværende forløb omkring by-pass-operationen anset for at være 

ukompliceret af sygeplejerskerne. Det fremgik af interviewene, at patienterne også selv 

oplevede, at de havde haft et relativt let forløb. Begge sygeplejersker var i afdelingen anset som 

dygtige og erfarne.

I resten af opgaven vil de 2 udskrivningssamtaler blive refereret til som samtale A og B (udsA og 

udsB). Patienter symboliseres med P og sygeplejersker symboliseres med S. Hustru betegnes H. 

Derfor vil sygeplejerske i udskrivningssamtale A betegnes SA og patienten i denne samtale PA, 

og så fremdeles. Hvor der er tilføjet et stort I, er dette udtryk for, at det er citater fra 

efterfølgende interview. Dvs. at SBI står for det efterfølgende interview med sygeplejerske fra 

samtale B og PBI, det efterfølgende interview med patienten. Hvor I står alene er det 

undertegnede, altså intervieweren, det henviser til. Hvor der nævnes navne i selve citaterne er 

disse erstattet af andre. Gentagelser og uklarheder er fjernet til sidst efter endt indskrivning, der 

hvor de er vurderet til ikke at have betydning, for at lette læserens tilgang til citaterne. 

Udeladelser af sætninger og afsnit er markeret med mange punkter:......... Inden jeg præsenterer 

de temaer, der udsprang af analysen, vil jeg beskrive den proces, som førte til de temaer. 

6.2 Beskrivelse af analyseprocessen
Min umiddelbare oplevelse, da jeg første gang lyttede til samtalerne, var at der var en god 

stemning. Samtidigt registrerede jeg, at sygeplejersken i begge udskrivningssamtaler var meget 

styrende. Derfor ønskede jeg et mål for, hvordan talen var fordelt. Jeg studsede over tekniske 

termer og generaliserende vendinger i sygeplejerskernes sprog, så det stod klart, jeg også måtte 

foretage en sproglig analyse. Denne analyse havde ikke udspring i sprogfilosofiske overvejelser 

og sprogteori, men blev foretaget ud fra en pragmatisk synsvinkel, personlig og faglig erfaring 

med sprog og samtale. Det var umiddelbart virksomt og tilstrækkeligt på denne måde. 
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Jeg foretog først en umiddelbar åben kodning af udskrivningssamtalerne, en meningskon-

densering (se Bilag 9). Det forgik ved, at jeg læste en passage og spurgte mig selv, hvad foregår 

her, hvad samtales der om? Jeg ledte ligeledes i denne første kodning efter følelsesmæssigt 

stærke udsagn og metaforer. Herefter skilte jeg ”stemmerne” ad, dels for at måle mængden af 

tale på den enkelte, dels for at kunne se klarere på sprog, udsagn og sprogbrug for sygeplejersker 

og patienter hver for sig. Jeg gjorde således i høj grad brug, af Ad hoc metoder (Kvale 1997).

Jeg lyttede til båndene, genlæste det transskriberede materiale samlet og stemmerne hver for sig. 

Jeg arbejdede med at systematisere i displays. Jeg flyttede undertemaer rundt ved hjælp af små 

gule Post-it-sedler, lyttede igen til stemmerne og så videre. Kategoriernes betydning og 

indbyrdes relationer fremstod først langt inde i analysefasen, og efter et omfattende arbejde med 

Ad-hoc-betydningerne. Til sidst tegnede der sig et mønster bestående af nogle overordnede 

større temaer og en del undertemaer.

Efter gennemgang af de enkelte fund, vil disse blive diskuteret mere generelt efter en samlet 

opsummering og analyse i Kapitel 7. Efter diskussion af undersøgelsen i Kapitel 8, konkluderes 

der i Kapitel 9. Afhandlingen afsluttes med perspektiver og anbefalinger i forhold til klinisk 

praksis (Kapitel 10). 

6.3 Temaer og oversigt over fund 
I det følgende vil fundene blive beskrevet med tilhørende citater fra de to udskrivningssamtaler 

og fire efterfølgende interviews. Jeg fandt 5 temaer, hver repræsenteret ved nogle undertemaer. 

Disse var:

• Afdelingens patientpjecen styrede udskrivningssamtalerne (6.3.1)

• Patienten taltes til som en typisk patient (6.3.2)

• Det var svært at tale om problemer (6.3.3)

Og som en synlig konsekvens af de øvrige:

• Der opstod parallelle monologer (6.3.4)

• Forandringspotentialer oversås (6.3.5)

På nedenstående model har jeg synliggjort grafisk, hvordan jeg oplevede fundene i temaer og 

undertemaer, og de indbyrdes sammenhænge. Det første fund, at patientpjecen blev styrende, 

vurderer jeg som det vigtigste og i høj grad konstituerende for de øvrige fund. Derfor er dette 

fremhævet i større skrift og ramme. Da det 4. og 5. tema ses som en konsekvens af de tre første 

temaer, er dette symboliseret med en rund figur i midten. Jeg finder mulige relationer både i 
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cirkelreaktion fra tema til tema og også som en mulig effekt af de enkelte af de 3 første fund 

direkte mod det 4. og 5. fund; at der opstod parallelle monologer og forandringspotentialer 

oversås. 

6.3.1 Afdelingens patientpjece styrede udskrivningssamtalerne

Afdelingen havde en måned inden undersøgelsen indført en ny patientpjece (Bilag 1), som 

patienterne skulle have udleveret inden udskrivningssamtalen, og som de tager med hjem. Den 

erstattede en tidligere, som var mindre omfattende (Bilag 2). Emnerne var stort set de samme. 

Afdelingens patientpjece styrede 
udskrivningssamtalerne

Emner og sprog afspejlede pjecens indhold
Der blev en dagsorden, der skulle nås

Formålet blev at give information

Patienten taltes til som en typisk patient

Der taltes om og til en person i ubestemt form

Patienten  vurderedes i forhold til 
standardforløb

Der taltes i generelle vendinger

Det var svært, at tale om problemer
Der anvendtes et minimerende sprog

Der anvendtes sprog, der lukkede

Der anvendtes humor

distance øgedes
Der opstod parallelle monologer

 
en personspecifik tilgang 

modarbejdedes

Forandringspotentialer oversås
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Der var tilkommet et afsnit om Alkohol og et afsnit om Psykisk. Det under Psykisk beskrevne har 

sygeplejerskerne angiveligt også taget op i forbindelse med udskrivningssamtalerne tidligere. De 

fleste emner i den tidligere var beskrevet i stikordsform. Den nye brochure fungerede, som også 

den gamle gjorde, som procedure eller huskeliste for sygeplejerskerne ved samtalen. 

6.3.1.1 Emner og sprog i samtalen afspejlede pjecens ordlyd
De emner, som sygeplejerskerne tog op, var i pjecen (se Bilag 1), bortset fra urin og afføring 

(udsA) og sovepiller (udsB). Puls og blodtryk nævntes, da PA lige har fået fjernet overvågningen 

og da PB har haft en høj puls i forløbet. De med P mærkede emner tager patienten selv op. De 

emner, der er mærket (A) eller (B) har kun været berørt i den ene samtale. Følgende emner 

omtaltes i udskrivningssamtalerne: 

• oplevelsen af forløbet

• smerter

• puls, blodtryk, hjerterytme

• ambulant kontrol, plan med udskrivelse, udskrivningsbrev

• operationssår og opmærksomhed på infektion

• sårpleje, tråde, forbindinger, støttestrømper (B)

• urin og afføring (A)

• rygning

• motion, kondition, aktiviteter, gymnastikhold

• ernæring, appetitløshed, fedtfattig kost

• træthed, hvile

• sovepiller (B)

• vejrtrækning, åndenød (B)

• psyke, humørsvingninger, tristhed

• rejser og forsikringer(B)

• brystben og forholdsregler i forhold til løft, bilkørsel og lejring

• medicin, recepter, plan, nedtrapning

• sex og samliv(B)

• familiær disposition(PA)

• ked af at holde op med at arbejde (PA)

• risiko for sukkersyge (PB)
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• operation og konsekvenser, resultat(PB)

Det så altså ud til at pjecen kom til at styre sygeplejerskerne. 

Således starter begge sygeplejersker med emnet smerter, som pjecen netop begynder med. I 

samtale B, tager SB emnet op efter en kort snak om forløbet. Det fremgår af følgende citat, 

hvordan det skete i samtale A:

S: Og jeg starter med smerter, og det har du ikke haft særlig meget af, men du skal 
stadig passe på dit brystben, og det ved du godt (udsA). 

Det viste sig, at sproget var karakteriseret ved, at der forekom teoretiske, faglige termer og ord i 

navneords-form, når sygeplejerskerne omtalte emnerne for patienterne, fx smerter, motion, 

ernæring, urin, afføring, psyke. Dels var nogle af ordene en afspejling af ordene i pjecen, dels så 

det ud til, at når sygeplejerskerne var kommet ind i en faglig tankegang, så fortsatte de i et 

”sygehus-sprog”. Først et eksempel på ord fra pjecen: 

S: Hvordan med hensyn til..... Jo, mad det var det, jeg tænkte på. Hvad med 
ernæringen?
P: Ernæringen?(udsA)

I den følgende ordveksling ses eksempel på ”sygehus-sprog” med vendingen ”noget klinisk”:

S: Vi gør meget ud af at sige det her med, at er der noget klinisk, som man er 
bekymret omkring, eller synes man, at man har det lidt underligt, eller har man en 
eller form for uro, så ring hellere hertil.(udsB)

6.3.1.2 Der blev en dagsorden, der skulle nås

Det så ud til, at sygeplejerskerne blev meget talende. Da jeg ikke havde et analyseprogram, hvor 

jeg kunne måle tale direkte i tid, foretog jeg i stedet en tælling i ord og anslag, hvilket er et mere 

upræcist mål, men dog kan vise en tendens. 

Udskrivningssamtale A: 

SA talte 2.094 ord, svarende til 7.890 anslag. PA tæller 1.898 ord, svarende til 7.055 anslag. I 

samtale A afbryder sygeplejersken patienten 21 gange, mens patienten afbryder sygeplejersken 6 

gange. Dette skal ses i sammenhæng med, at denne patient var meget talende, som sygeplejer-

sken sagde i det senere interview:

Jamen hun var jo meget åben selv......... Jo, altså det var måske svært på den måde, 
at hun var svær at holde fast. Min planlægning for, hvad jeg ville gøre, skred 
måske lidt, fordi hun selv snakkede så meget.(SAI)

Udskrivningssamtale B: 
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SB talte 6.707 ord og 26.851 anslag og PB 902 ord og 3.274 anslag. Hustru fik i samtale B sagt 

1380 ord, som udgør 5.331 anslag. Dvs. at sygeplejersken i denne samtale sagde halvanden gang 

så mange ord som hustru og patient til sammen og to tredjedele flere anslag end patienten alene. 

SB afbrød patienten 6 gange og patienten afbrød sygeplejersken 3 gange.

Sygeplejersken oplevede, at der havde været en god dialog:

Men jeg synes, der var en god stemning til den samtale. Jeg synes der var en ping-
pong. De kom med nogle bemærkninger, de kom med nogle spørgsmål, det var ikke 
ligesom, at jeg følte, at det var kun mig, der sad og talte (SBI)

Begge sygeplejersker sagde i interviewene, at det var vigtigt at tage udgangspunkt i patienten. 

Der så ud til, at der var en modsætning mellem, hvad sygeplejerskerne sagde og det, der 

afspejlede sig i deres handlinger:

Ja, men det vi normalt gør til de her udskrivningssamtaler, det er at vi snakker 
forløbet lidt igennem, først hører om der er nogen ting, som I synes der er brug for, 
som skal uddybes lidt, nogle ting, som I har oplevet eller nogle spørgsmål, og så 
har vi så fået en ny udskrivningspjece, og den snakker vi så lidt ud fra, hvad der er 
af forholdsregler der er, når man kommer hjem, hvad må man og ikke må...
Såh, hvis jeg skulle lægge ud, så har dit forløb jo her hos os jo været ganske fint. 
Der har jo ikke været nogen komplikationer af nogen art.(udsB)

SA havde eksplicitte intensioner om, at pjecen ikke måtte blive for styrende
I forbindelse med interviewet betonede hun det sådan her:

Nej, der er lige en ting.. Jeg synes faktisk det er vigtigt, at man ikke følger 
brochuren slavisk. Det er vigtigt, at man kan følge patienten og tale om det, de 
synes er væsentligt(SAI)

Hun begyndte således i selve udskrivningssamtalen

S: Nåh, Vi starter, Jeg starter simpelthen. Du har læst den brochure, 
forhåbentligt......
Og det jeg starter med, det er smerter,.......(udsA)

Samme sygeplejerske sluttede udskrivningssamtalen sådan her:

S: Jah, men så har vi jo sådan set været rundt om det, der er vigtigt. Har du selv 
noget du vil spørge om i forhold til den skrivelse...?(udsA)

Sygeplejerske B er også opmærksom på, at pjecen kan blive for styrende:

S: Jeg tror, hvis jeg skulle have gjort det om igen, så havde det været på samme 
måde ud fra standarden. Det kunne så være rækkefølgen havde været anderledes, 
men altså... Prøve måske at tage, hvis de fx afbryder midt i det hele, ja men så 
tager man tråden op der. Prøver at det ikke skal være alt for stift, det der med at 
man hele tiden går tilbage til sit program!(SBI)
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Det så ud til, at der blev et program, der skulle nås, som gjorde at sygeplejerskerne blev styrende, 

og at talen blev mere fra dem til patienterne end omvendt, selv om de var bevidste om at følge 

patienten. Begge sygeplejersker henviste flere gange til, at der var en plan.

6.3.1.3 Formålet blev at give information

Det så ud til, at det blev vigtigt at få givet information om det hele. I dette citat ville 

sygeplejersken sikre sig, at patienten var informeret.

S: Det er jo sådan et eller andet med, at det selvfølgelig skal være fedtfattigt kost 
og sådan, men det ved du jo godt!
P: Jamen det har jeg jo...
S: (afbryder)Ja du er heller ikke særlig stor vel, men derfor kan du jo godt have 
forhøjet kolesterol. Det har jo ikke noget med størrelsen at gøre! (udsA)

...................
P: Jeg har ikke røget så meget de sidste 3 år, som jeg har gjort
S: men det der er vigtigt, er at du ved det
P: Det ved jeg
S: Og at du er blevet informeret, at du kender konsekvensen, ikke og rygning er jo 
virkelig en af de ting, der er med til at kolesteroltallet kommer op
P: Nej det synes jeg ikke er det, jeg fik at vide. Men jeg synes, jeg fik at vide, at det 
var med til at forkalke årerne..
S: Ja, ja (udsA)

Sygeplejersken fik ikke forklaret eller uddybet sin viden, selv om patienten faktisk antydede, at 

hun sagde noget forkert. Hun fik heller ikke spurgt ind til, hvilke overvejelser patienten havde 

gjort sig om kost, rygning og konsekvenser. Samme sygeplejerske ville gerne have pjecen med 

ved samtalen, for ikke at glemme noget:

I: Var der noget, du gerne ville have gjort anderledes?
S: ja, altså jeg ville nok godt.... De nye papirer. Det ville jeg godt lige have haft 
foran mig, eller måske mere det gamle, så jeg var sikker på, at jeg var kommet 
igennem det hele(SAI)

SB henviser også til, at pjecen skal gennemgås:

S: Men ellers hvis vi kigger lidt på den her vejledningspjece, så er der jo nogle 
forskellige områder, som man ligesom skal snakke om, inden man skal hjem (udsB)

I interviewene fremhævede sygeplejerskerne, at patientens perspektiv skulle høres, men 

betonede også, at de havde en liste, de skulle igennem. Den ene sygeplejerske udtrykte det sådan 

her, da hun blev bedt om at beskrive, hvad hun tænkte på inden samtalen:

Altså det jeg generelt tænker på.... At høre hvordan deres oplevelse har 
været...Høre lidt om, om de har nogle spørgsmål. Nogle ting som de er usikre 
omkring, og så selvfølgelig noget med at komme af med nogle informationer selv.
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Altså der er nogle ting, som jeg også skal fortælle dem, bl.a. ud fra den der 
udskrivningsfolder(SBI)

Den anden sygeplejerske gav udtryk for, at det kunne være svært hvis patienten var for aktiv, 

fordi det kunne betyde, at sygeplejersken blev bragt ud af kurs

S: Jeg synes, at hun var svær at holde fast. Min planlægning skred måske lidt, ikke, 
fordi hun selv snakkede så meget.
I: Når du så siger planlægning, betyder det så, at du normalt har en måde at køre 
på, eller var det i forhold til hende du tænker på?
S: Nej altså i forhold til hvordan jeg plejer at gøre, så jeg husker at komme 
igennem alle emnerne, ikke!(SAI)

SB var bevidst om, hvor stor magt sygeplejersken har, fordi hun selv kan regulere patientens 

muligheder for feedback med sin egen åbenhed.

Og så er der måske dage, hvor man er mindre lydhør...Det ved jeg er sket for mig 
og det tror jeg ikke er, nåh man ved lige, jeg har en udskrivningssamtale, 20 min. 
og så skal man i hvert fald ikke være åben, signalere åbenhed på spørgsmålene, 
altså man kan jo lukke dem på mange måder, hvis det er at man synes, man vil det
I: Jah?
S: Så på den måde har man jo egentligt meget magt og kontrol over sådan en 
samtale, hvis man vil det (SBI)

Sygeplejerskerne fandt det altså vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte patients behov og 

oplevelser. De kom tilsyneladende alligevel til at holde fast i at informere om pjecens emner, 

også emner som ikke var relevante for den enkelte patient. I dette tilfælde rygning, som patienten 

var stoppet med for 12 år siden: 

S. Med hensyn til kolesteroltallet, er det rigtigt, men kan selv gøre en indsats, for at 
få det ned. Det er kost. Det er motion. Og så ved jeg ikke om du ryger?
P: nej, det er 12 år siden, jeg holdt op!
S. Så det behøver vi ikke gå i detaljen med, men det er også noget af det, som de 
lægger mærke til. Det er i hvert fald noget, som man selv kan ændre(udsB)

6.3.2 Patienten taltes til som en typisk patient
I dette afsnit vil jeg vise, hvordan brugen af man, generelle vendinger og tale om standardforløb 

kom til at bidrage til, at patienten blev talt til som en typisk patient. 

6.3.2.1 Der taltes om og til en eller flere personer i ubestemt form
Begge sygeplejersker anvendte pronominet man en del gange. Man kan have flere betydninger. I 

Samtale A anvendtes det i betydningen du og jeg og patienten. I samtale B brugte sygeplejersken 

man i alt 238 gange. Der henvistes til en tredje person. Man kunne i samtale B være i 

betydningen: Jeg og du, patienten, de (læger/forskere generelt) og de andre (fx andet sygehus 

eller anden faggruppe). Sammen med udtryk som ”plejer der”, ”nogle” og ”de fleste” definerede 
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det et generelt budskab, så det kom til at virke som om de talte til og om en tredje person, der 

ikke var til stede.

S: Altså, det er vigtigt, at man overholder de retningslinier, som er udstukket, fordi 
det man.. I kan se, hvis man er rigtig uheldig, det er at brystbenet forskubber sig
P: Ja, uh ha!
S: og så kan det vokse skævt sammen. Så der er ligesom en mening med, at man
siger, at man ikke må løfte og sådan...........
S: Generelt kan man sige, at når man har været sådan et operationsforløb 
igennem, så gælder det om at få genopbygget sin kondition... fordi man vil være 
forpustet i starten, når man har været sådan en omgang igennem, så man skal 
ligesom i gang med at indøve sig nogle motionsvaner....(udsB)

6.3.2.2 Patienterne vurderedes i forhold til et standardforløb

Begge sygeplejersker gav gennem deres vurderinger udtryk for, at de kendte til patienternes 

tilstand. I de følgende citater konstaterer de, at patienten ikke har mange smerter:

S: Og jeg starter med smerter, og det har du ikke haft særlig meget af……(udsA)

Og i den anden samtale:

S: Der er jo nogen forskellige områder, bl.a. sådan omkring med smerter. Du har 
jo ikke været sådan voldsomt smerteforpint efter operationen, kan man sige
P: Puhha
S: ...men det man får af smertestillende her, det er Panodil 2 stk. 4 gange om 
dagen(udsB)!

Sygeplejersken fik ikke udforsket patientens ”Puhha”. 5 dage efter ved interviewet havde 

patienten ondt. 

I det følgende var sygeplejersken begejstret for patientens forløb, som var bedre end standarden:

S: Ja, det er dejligt at se, at du er kommet så hurtigt igennem. Det er jo skønt. Vi 
ser ikke mange, der kommer så hurtigt igennem som dig
P: ja. men det altså, jeg ved godt, at...
S: (afbryder) Det er helt specielt!
P: Men jeg er også noget for mig selv (Griner)Det er jeg!
S: Altså i princippet ku’ du næsten være gået hjem i går, ikke? Så, det var godt at 
se(udsA)

Sygeplejersken fik ikke spurgt ind til, hvorledes patienten selv tænkte om forløbet.

Det at sammenligne patienten med en typisk patient gik igen flere steder, også i interviewene:

I: Når du tænker tilbage, hvordan tænker du så forløbet var for den her patient? 
S: jamen altså... Når jeg tænker på ham, så har det ligesom været en standard, et 
standardindlæggelsesforløb, der har ikke været de store udsving, der har lige været 
lidt høj puls, men derudover har det været fuldstændig efter vores standard. Så der 
har ikke været nogen afvigelser med ham (SBI)
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Patienter sammenligner også sig selv med andre patienter. Her giver PA udtryk for, at det kan 

være en udmærket ting med en udskrivningssamtale, men at hun for sit vedkommende ikke har 

det store behov og er noget for sig selv. 

I: Hvad synes du var bedst ved samtalen, kan du huske det?
P: Altså jeg synes slet ikke, at jeg havde brug... Jeg kan godt li’ at.. det er jo fordi 
at, jeg var jo heller ikke nervøs eller noget, da jeg skulle ind, overhovedet!.....
Altså det er det, jeg siger, man kan ikke tage helt efter mig. ....... selvfølgelig har 
jeg mine bløde punkter.......Det er så en ting, jeg tror er værre for andre end mig 
(ler) fordi jeg er sådan en, som jeg er, ikke....Men det er jeg helt sikker på. Det har 
andre et stort behov for(PAI).

6.3.2.3 Der taltes i generelle vendinger og om generelle reaktioner
I dette tilfælde lagde sygeplejersken op til, at patienten berettede om sin oplevelse; det så ud til at 

hun selv kom til at ”besvare” det ved at fortælle om det generelle:

S: Jeg ved ikke, om du har oplevet humørmæssige svingninger herinde? Det er i 
hvert fald meget almindeligt, at man vil opleve dage, hvor man kan klare rigtig 
mange ting, og så vil der være dage, hvor man synes, man er sådan lidt nede.
P: Det ved jeg sgu’ ikke.
S: Nej? Det er heller ikke alle, der oplever det, men man skal bare vide, at man kan 
godt være lidt følsom i perioden efter. For det er en stor omgang, og der er nogen 
der har været meget bange. Det ved jeg ikke, hvordan du havde det op til 
operationen?
P: Jeg tror ikke, jeg var bange. (Sænker stemme) Jeg vidste jo, hvad det var!

Den måde patienten sænkede stemmen på, kunne være udtryk for, at det fremkaldte følelser at 

tænke tilbage på. Sygeplejersken hørte det måske ikke. Hun fortsatte med at fortælle om det folk 

normalt udviser:

S: Nej? Det var du fuldstændig afklaret omkring!
P: Ja, det er ikke noget, der gør ondt som folk tror, at blive opereret. 
S: Nej jeg ved så ikke, om det er det alles bekymringer går på... Jeg tror der er folk, 
der er decideret bekymrede for, at de ikke vågner op igen
P: Ja, det kan man så ikke gøre noget ved! (udsB)

Sygeplejersken inviterede til spørgsmål. I dette tilfælde ville hustruen gerne vide, hvad det havde 

af konsekvenser, at ikke alle bypasses kunne udføres. 

Ja, jeg men ved ikke om I har nogle spørgsmål?
H: Det jeg fik at vide, var at Poul skulle have haft 4 bypass, men der blev så sagt at 
han havde 2 årer, der var ødelagt, plus at han havde noget kalk i en kranspulsåre. 
S: Ok!(overrasket)
H: Jeg ved ikke, hvad det betyder, for hvordan hans helbred skal genopbygges og...
S: (Tøvende) Neej (UdsB)
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Sygeplejersken tog forbehold for sin viden, men gennemgik operationen med patient og hustru 

og forklarede om generelle rationaler bag. 

S: Hvis du lige prøver at tage den hjertetegning der. Nu bevæger vi os lidt over i, 
hvad der nok er Overlægens område 
H: Det er heller ikke sikkert, at det betyder noget overhovedet.. for helbredet
S: Nu skal jeg lige se, hvad hun har skrevet. Hun har taget en blodåre nede fra 
benet.... Og så har hun taget en blodåre herinde fra.....(UdsB)

Det fremgik flere steder, at hustruen var interesseret i at tale om, de konsekvenser det evt. kunne 

have for mandens helbred og deres levevis. Det hørte sygeplejersken tilsyneladende ikke. 

H: Vi fik at vide, at Poul ikke var i hjertelungemaskine, fordi der var lidt kalk i 
kranspulsåren, og så tænkte jeg, at det kunne betyde noget, om vi skulle tage 
hensyn til det senere?
S: Altså grunden er, at man har kunnet se noget kalk i blodårerne. Så man har 
fravalgt hjerte-lungemaskine, det er en risiko, når man bliver koblet på 
hjertelungemaskinen. Så kan man risikere at sende nogle små blodpropper rundt
H: men det var bare det jeg tænkte, om man kunne forebygge øh, det der 
hjertekarsygdom, eller om.. (udsB)

Dette kom til at fylde næsten 1/5-del af udskrivningssamtalen i min udskrift. Hustruen fik ikke 

svar. Sygeplejersken rekvirerede kirurgen efterfølgende til en samtale. 

Det så ud til, at sygeplejerskernes sammenligning med standardforløbet og deres binding til 

pjecen holdt dem fast i det generelle og forklaringer fra et fagligt, teoretisk perspektiv. Det var 

ikke, hvad sygeplejerskerne gav udtryk for i interviewene, de gerne ville i forbindelse med 

udskrivningssamtalen.

De gjorde sig nogle gode overvejelser omkring faren for standardisering:

S: Man ved, nu har man bare en udskrivningssamtale. Og det er jo nærmest en 
rutine, fordi vi har så mange indlæggelser. Og det skal man jo også passe på en 
gang imellem, det der med... at det ikke bare bliver noget, man skal lire af
I: Ja!
S: Den fare er der jo også. Det har vi nok alle sammen gjort nogle af de dage, hvor 
der har været travlt,..... nogle dage, hvor man er lidt mindre lydhør for, hvad der 
egentligt rør sig og.. Den fare synes jeg, der kan være, når man er så 
standardiseret på et afsnit som det her, at det kører på rygraden
I: Jah! Og når du så siger fare, hvad tænker du så?
S: ja, men at det netop bliver.. At man ikke er opmærksom på den individuelle, at 
man ikke ser de individuelle problemer (SBI)

Sygeplejerskerne syntes at det, der karakteriserede den gode udskrivningssamtalesamtale er, når 

der er en dialog og pjecen ikke styrer for meget:
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Jeg synes det er rarest, når der er en dialog, altså at man kan snakke lidt om 
tingene, og de kommer med spørgsmål.......... Jeg synes det er rarest, når man har 
fornemmelsen af, at ...... at der er en dialog i det der foregår, så det ikke kun er 
mig, der snakker og kommer med diktater om hvordan og hvorledes, det skal gå , 
ud fra en seddel.(SBI)

Citaterne i dette afsnit viste, hvordan talen om ubestemte personer, ved brugen af pronominet 

man, sammenligning med en standard patient og henvisning til generelle reaktioner i forhold til i 

hjertesygdom, operation og risici, bidrog til at patienten taltes til som en typisk hjertepatient, 

hvilket sygeplejerskerne gerne ville undgå. 

6.3.3 Det var svært at tale om problemer, måder at mindske det svære 
I afsnittene ovenfor var flere eksempler, hvor sygeplejersken vurderede patienten, som havende 

et positivt forløb i forhold til de fleste patienter. I dette afsnit vil jeg vise, at det tilsyneladende 

var svært at tale om problemer. Det så i hvert fald ud til, at sygeplejerskerne på forskellige måder 

søgte at mindske det svære. 

6.3.3.1 Der anvendtes minimerende sprog

Her et eksempel på trøstende minimerende sprog:

S: Jeg tror vi giver en lille smule plaster med hjem. Vi har sådan en lille rulle, som 
vi kan skifte. Det er som oftest i starten at man har disse små problemer med at det 
kan sive lidt fra benet
H: det er ikke noget vi ellers skal tage os af?
S: Nej, nej det burde ikke være noget problem. Men igen, begynder det at sive, 
begynder det at se anderledes ud, så skal man jo reagere. 
P: Jah!
S: Som oftest er det fordi at benet er en lille bitte smule hævet, at det at der siver en 
lille bitte smule væske ud. Så det er derfor at man godt kan se, at der kan komme 
lidt gennemblødning af forbindingen (udsB)

Den ene sygeplejerske gav i interviewet udtryk for, at det var svært at tale om følelser:

S: Det kan nogle gange være et lidt svært emne at komme ind på, sådan omkring 
fremtiden, ens fremtidige liv, hvordan og hvorledes. Mange gange kan det være 
nemt at tale om de fysiske og faktiske forhold, og så kan det være lidt svært 
omkring det følelsesmæssige! (SBI)

6.3.3.2 Der anvendtes sprog, der lukkede
Som der også var eksempler på tidligere, havde sygeplejersken konstateringer, vurderinger, der 

kom til at virke, som sprog der lukkede. Da sygeplejersken informerede om at holde øje med 

operationssåret, fortalte PA om tidligere oplevelse med infektion i forbindelse med en operation:
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S: ……. Du skal være opmærksom på, om du får feber, bliver utilpas, om du bliver 
varm, om det bliver meget rødt!
P: Ja, det er nok mest den der (peger på operationssår på sin arm)
S:... så hvis den begynder at blive rød... mere rød uden omkring...Du kan også godt 
lige se, hvordan ser det ud i dag deroppe (red. på brystet) 
P: Nej, normalt er jeg ikke.., men nu den gang, der blev jeg altså udsat for det, 
hvor jeg blev indlagt fra lægehuset til akut indlæggelse......på Roskilde, ikke. Og 
operationen kunne ikke gøre det, så jeg måtte gå hos sådan en (red:biopat).
S: (afbryder) Altså du havde jo 37.5 til morgen. Det var jo sådan lige i overkanten. 
P: Det ku’ jeg godt mærke selv!
S: Ok, men efter operationen ser vi, at temperaturen er lige lidt forhøjet, men det er 
ikke noget, der får alarmklokkerne til at ringe!
P: nej, men det jeg kan mærke, specielt det her...(UdsA)

Sygeplejersken fik ikke foldet patientens bekymring ud. Hun fortalte, at det normalt ikke er af 

betydning. Ved det senere interview udtrykte patienten stadig bekymring for infektion og havde 

meget fokus på det. 

I samtalerne præsenteredes mange forholdsregler og anbefalinger omkring sår, brystben, mad, 

rygning. Disse begrundedes generelt eller slet ikke. Her omkring aktivitet:

S: Ok det styrer du selv. Og den bedste måde man kan gøre det på, er at lytte til sig 
selv og sin krop og finde den måde, der er bedst uden at få smerter. Det er det 
allerbedste (udsA)

og lidt senere:

S: Du skal også huske at hvile ind imellem. Det ville jeg tro du måske havde lidt 
svært ved!...........
S: OK, Men det skal du nok tænke lidt over. Læg dig en gang imellem i 20 
minutter! (udsA)

I den anden samtale fremkommer denne passage:

S: Generelt kan man jo sige, når man har været sådan et operationsforløb 
igennem, så gælder det om at få genopbygget sin kondition.
S: Man skal ligesom i gang med at indøve sig nogle motionsvaner. Det eneste 
motion, du må nu, det er at gå eller sidde på kondicykel... og så med tiden kan man 
ligesom oparbejde en kondition og klare mere og mere, kunne gå nogle flere ture 
og kunne klare at turene er længere! (udsB)

I de nedenstående citater præsenteredes begrundelser, der understøttede informationen uden at de 

relateres til patientens liv og forhold:

S: Kører du bil? (Henvendt til hustru)
H: Nej, det gør jeg ikke, så vi skal jo ikke køre før efter de her 6 uger.
S: Nej det er korrekt. Man må faktisk ikke køre bil før efter 6 uger. Det har dels 
noget at gøre med brystbenet, fordi man laver skæve vrid, og så er det fordi, at ens 
koncentrationsevne er nedsat efter sådan en operation (UdsB).
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og senere:

S: Støttestrømperne, det er for at forhindre, at man får hævede ben, for der går lidt 
tid inden, blodet finder nye veje igen, efter man har fjernet et blodkar. Derfor skal 
blodtilførslen til hjertet støttes, så derfor har man de strømper på! (UdsB).

6.3.3.3 Der anvendtes humor
I begge samtaler var flere passager, hvor der var grin og latter og i nogle passager i begge 

samtaler blev stemningen meget jovial, og der taltes som i vennelag: 

S: Når vi nu sidder og snakker om benene, så er det jo, at man sådan ligesom skal 
lidt i gang igen efter sådan en hjerteoperation. Nu ved jeg ikke om du har været 
ude at gå på trapper?
P: nej det har jeg ikke!
S: Det har du faktisk ikke(forundret)?
H: Du er blevet tilbudt det!
S: Har du nægtet?(leende stemme) (udsB)

og et tilsvarende citat:

S: Siger ordet ”spise” dig noget, det er ikke så meget, du har spist herinde, du har 
skuffet mig dybt!(sagt med humor)
P: Ja?
S: Det har du!
P: men jeg er stadig ikke sulten(udsB)

Det så også ud til, at det var vanskeligt for patienten selv at fremkomme med problemer selv om 

han havde forberedt sig. Det var tilsyneladende et generelt problem.

I: Var der noget du sådan havde forestillet dig inden, du gerne ville have talt om?
P: Ja, det er der altid. Det glemmer man, at man skal..... Der var nogle ting. Hun 
kom jo og forklarede.. mig ikke. Og der var da nok nogle ting jeg skulle have 
spurgt om. Hun kom så ned bagefter..........
H: vi havde skrevet noget op til den afsluttende samtale
P: Jah! (samtyggende).(PBI)

I forbindelse med de efterfølgende interviews, fik jeg det indtryk, at sygeplejerskerne ikke havde 

forberedt sig inden udskrivningssamtalen, på hvilke behov og mulige områder for vejledning, der 

kunne være. Begge sygeplejersker henviste til det generelle og svarede meget tøvende på 

spørgsmålet om, hvad de tænkte om samtalen inden og hvad, der var vigtigt at tale om lige med 

denne patient. 

S:(pause).... ja men altså det som jeg generelt tænker på, det er selvfølgelig at høre 
hvordan, altså hvad deres oplevelse har været af det forløb. Om det har svaret 
overens med, hvad man troede, det var
I: Så der var ikke nogle ting, du tænkte du specielt skulle forberede dig på eller 
snakke med lige denne patient om?
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S: Nej, ikke udover det, jeg lige nævnte, at han havde den her lidt høje puls, ellers 
var der ikke noget som jeg tænkte, var ud over det sædvanlige(SBI)

Sygeplejerskernes ide om udskrivningssamtaler var, at den skulle skabe tryghed:
”Altså det handler jo om at indgyde noget tryghed. At patienten er i stand til at gå 
hjem og klare sig selv........ Så ..øh det ord jeg kommer til at tænke på er altså 
tryghed. Det er vigtigt i forhold til at det er et hurtigt forløb, at fordi det er jo et 
stort indgreb”(udsA).

Den anden sygeplejerske udtrykte det sådan her:
Ja, men det der er mit mål, er at man føler sig rustet til at tage hjem, at man har 
fået svar på de spørgsmål, man har haft, det at man ved hvor man skal henvende 
sig, hvis der er der bliver nogle problemer, synes jeg også er utroligt vigtigt”(udsB)

Sygeplejerskerne havde også tanker om, hvordan samtalen kunne være med til at mindske 
usikkerhed:

”Det jeg generelt tænker på....At høre hvordan deres oplevelse har været...Høre 
lidt om, om de har nogle spørgsmål. Nogle ting som de er usikre omkring...”.
”Det er at sidde i et rum, hvor man ikke bliver forstyrret. Hvor patienten føler, at 
det er mig, der er centrum. Her kan jeg bestemme, hvad jeg har lyst til og jeg kan 
fortælle om de bekymringer, jeg vil have frem, ..om det at komme hjem. Det tror jeg 
virkelig er det vigtigste. At man virkeligt sætter sig ned og siger, at nu er det os 2, 
der snakker sammen”(udsA).

I dette afsnit var der eksempler på passager, hvor sygeplejerskerne talte på en ”trøstende” måde, 

et minimerende sprog, i sprog, der lukkede, og hvor de anvendte humor. Sammen med talen i 

generelle vendinger, som ikke begrundedes specifikt til patienten, virkede det som måder at 

holde distance og mindske det svære at nedtone alvoren. De sidste citater viste, hvordan 

sygeplejerskerne oplever udskrivningssamtalen som mulighed for at skabe tryghed og mindske 

usikkerhed.

6.3.4. Der opstod parallelle monologer
Det så ud til, at i de situationer, hvor sygeplejersken var optaget af at give generel information, 

hvor det var svært for patienten at få fortalt om det personspecifikke, blev kontakten mellem 

sygeplejerske og patient indimellem meget lille. 

I begge samtaler var passager, hvor patient og sygeplejerske tilsyneladende ikke talte sammen, 

men hver for sig var optaget af at få fortalt det, de havde på hjertet. Der opstod parallelle 

monologer:

S: Du må jo godt ligge på siden, hvis du kan holde det ud. Hvis du prøver at lægge 
dig om på siden og det ikke gør ondt, så er det i orden. Gør det ondt, så må du 
tilbage på ryggen!
P: Men jeg ligger altid på ryggen, så det er ikke noget problem!
S: Gør du det (Forbavset) Nå ja for det er jo stort set... 
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P: (afbryder) Jeg ligger altid på ryggen
S: ..et af de største problemer folk nævner. Det er at de..
P: (afbryder) Men jeg ligger altid
H: Altid!
P: Så det har aldrig været noget problem!
S: Nej, Nej
S: Men hvis du får trang til at rulle om på siden. Kan du holde det ud, så må du 
gerne. Gør det ondt. så må du tilbage
P: ja, jah, jah! (udsB)

og en tilsvarende situation fra den anden samtale:
P: Jeg lovede hende (Sygeplejersken på Hospital X) at ringe, når jeg havde været 
herinde, fordi så ville hun skrive mig op, så jeg kunne komme til med det samme!
S: Fint!
P: For der er vel også booket op sådan et sted, ikke!
S: Ja! Altså vi gør det, at vi sender et udskrivningsbrev herfra, og så bliver du 
booket ind, og så sender de et brev til dig om, hvornår de vil se dig!
P: ja, for det sagde hun altså!
S: (afbryder) Men det passer faktisk meget godt, at det er mellem 4 og 6 uger
P: Ja, for det ville hun meget gerne ha!
S: Så blir’ man indkaldt, ja........(udsA)

6.3.5 Forandringspotentialer oversås. 
Passager i begge samtaler kunne ses som en mulighed for sundhedsfremme, forebyggelse eller 

forandring. I det følgende citat indledte sygeplejersken omkring psyke og PA fortalte om sin 

familie, hvor flere var døde af hjertesygdom. 

S: så skal du også vide, at du godt måske…, det er så ikke sikkert med din psyke, at 
du gør det, men man kan godt blive lidt trist på et tidspunkt, og falde hen og sige: 
”Hold da op hvad er det, jeg har været igennem”, men du er meget god til at 
komme ud med tingene og snakke om tingene, så jeg tror ikke at du får det sådan, 
men det kan godt være alligevel!
P: (afbryder)Jeg tror det heller ikke, men det kan godt ske. Og hvorfor... Det er jo 
nok fordi, at vi har haft det i familien ikke,
S: Ja, ok. (Mumler lidt videre i baggrunden)
P: Og jeg er meget åben ikke... Jeg har 3 brødre der er gået fra, og en far
S: (afbryder)På grund af hvad?
P: Blodpropper
S: Ok!
P: Min far.. han blev 60, en bror på 60, en på 53, og en på 46. Ham på 46, han 
nåede at blive opereret i hjernen. Den sad deroppe, men den sprang igen
S: (i baggrunden) Hold da op! Ok, Så der er noget i familien? (UdsA)

SA blev tilsyneladende overrasket over, at sygdommen havde været skyld i død for flere i 

familien. Hun fik ikke spurgt til hvilken betydning, det havde for patienten. I det efterfølgende 

interview gav SA udtryk for, at hun havde planlagt at tale om dette:
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I: Var der ting i forhold til hende, du tænkte var vigtigt at snakke om?
S: Hun kom selv ind på, at mange fra hendes familie havde haft blodpropper og 
hendes datter ville undersøges, men det kom hun egentlig selv ind på!
I: Så det var ikke umiddelbart noget du havde overvejet inden, eller hvad?
S: jo, jeg plejer at spørge om, der er nogle andre i familien, der har været ude for 
lignende ting! (SAI)

Kort forinden havde patienten givet udtryk for familiens angst:

S: Du skal have nogen til at hjælpe dig med at købe ind
P: Det har jeg fuldt..
S: (afbryder) Det har du helt kontrol på
P: Fuldkommen. Jeg må kun bære min pung. Det har jeg sagt hjemme
S: OK, så det er de indforstået med at hjælpe dig?
P: Ja, Ja! Ork gud, de er skide bange!
S: Nå, Ok (UdsA)

I en passage, kunne det se ud, som om patienten har et stort forbehold for medicin, som 

sygeplejersken ikke får spurgt ind til, de bliver enige om, at det er godt at være kritisk. 

P: Jeg har det jo bare sådan, at er der noget jeg selv kan gøre, så skal jeg ikke ha’ 
alle de der kemikalier. Jeg har også lige hørt det i radioen. Det er jo gift, og det 
går ind på noget andet, og jeg siger, hvis man ikke kan gøre andet, så er man glad 
for, at man har sådan nogle ting!
S: Ja, men helt sikkert!
P: Også fordi jeg ved, der mange der siger, nå så..
S: (afbryder) Det er fint nok at være kritisk
P: ja, der er mange der bare vil ha’
S: (afbryder) Ja, men det er rigtigt, og som ikke helt ved hvad de får det for
P: Ja
S: så det er fint nok at du er kritisk, og bevidst om, hvad du må og sådan noget. Det 
er fint nok! (udsA)

Sygeplejersken spørger om patienten ryger, og PA giver udtryk for at hun ryger mindre, end hun 

har gjort:

S: Hvad med dig, har du egentligt røget?
P: Hvad?
S: Har du røget før i tiden? Du ryger ikke mere vel?
P: Ikke i dag (siges med en smilende stemme) lidt diskret grin(Pinligt?)
S: Hvad med i morgen? Ryger du i morgen? Ryger du i weekenden?
P: Det er ikke sikkert. (diskret forlegent? grin) Måske
S: Det har du ikke gjort op med dig selv?
P: Nej, Og så er jeg også helt ærlig og siger. Jeg må også have et liv..
S: Ja, selvfølgelig. Ja, ja
P: ..og jeg går meget op i kosten. Jeg laver mad til min mand ikke, men så kan jeg 
lade være at spise sovs… Ej, men jeg har ikke røget så meget, som jeg har gjort, de 
sidste 3 år
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Patientens grin kunne være udtryk for dårlig samvittighed. Hun skiftede i hvert fald emne til 

kost, som hun forsikrede, hun gik mere op i. Sygeplejersken fik ikke udforsket patientens 

reaktioner nærmere, men ville gerne sikre sig, at patienten kendte konsekvenserne: 

S: men det der er vigtigt, det er at du ved det! At du er informeret, at du kender 
konsekvensen, og rygning er jo virkelig en af de ting, der er med til at 
kolesteroltallet kommer op
P: nej det synes jeg ikke er det. Det fik jeg ikke at vide. Jeg synes jeg fik at vide, det 
var med til at forkalke årerne..
S: Ja, ja!
P: Som jeg nu har fået, det var så det. Han gav mig 15 år, altså hvis jeg forsatte... 
Det er jo statistik, og det er fint nok. Holder jeg op, så holder jeg op!
S: (afbryder) Jamen det
P: (Hæver stemmen). og så siger jeg, at jeg vil ryge, som jeg har gjort før. De her 
8, årh lad os så sige 10, men mere røg jeg s’gu ikke før
S: Nej, nej, nej…Det er så dit valg, og det er fint nok, men....
P: Ja, men den har jeg helt (begge hæver stemmen)
S:... jeg skal jo bare sådan informere dig om.. (UdsA)

Det kom næsten til at virke, som om sygeplejersken bekræftede patienten i, at det er ok at 

fortsætte med at ryge. Da patienten fortalte, at hendes mand også burde holde op af 

helbredsmæssige årsager, kom sygeplejersken til at lukke samtalen og dermed ikke udnytte et 

muligt stort motivationspotentiale.

P: Men min mand har bedre af at holde op, for han kan ikke få luft... Det begynder 
at melde sig nu
S: det gør det. Det kommer som regel 10-20 år efter, at man er startet. 
P: Han har været.. i 50 år... maler, så det var efter sprøjtemaling ..og der var ingen 
udsugning eller noget
S: Nej, der var ingen beskyttelse overhovedet
P: Og det kommer lige pludseligt.. Han har været stærk ikke
S: Men du skal også til noget kontrol nede på Roskilde(UdsA)

Ved det efterfølgende interview gav PA udtryk for at hun havde besluttet, hun skulle holde op

Her er jeg ved at skulle holde op med at ryge og jeg kan iiikke.... Det er derfor jeg 
har købt strikketøj, så jeg bare skal... ikke tænke?

PB fortalte i den anden udskrivningssamtale om, at han tidligere havde haft sukker i urinen:
P: ja! Så er der det der, hvad er det, det hedder.. gammelmandssygen der. Det 
mener jeg ikke, jeg har mere
S: (forbavset) Jamen det har jeg heller ikke hørt noget om. Men hvis man er i tvivl, 
kan man lige få målt sit blodsukker hos sin læge. Det synes jeg da ikke, du skal 
være bekymret for, men altså hvis det er, så kan man lige få målt sit blodsukker. 
Men de målinger, der har været her, har ikke vist det
P: de har ikke vist noget vel?
S: Bestemt ikke, nej,
P: nåh, men så er det.... heller ikke urinprøverne. De viser ikke..
S: Nej den har været normal den urinprøve, du har afleveret her!
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H og P:(i baggrunden i munden på hinanden)Nå, så er der ikke noget?
S: Ja, men hvor er det tidligere, du har fået målt et lidt forhøjet blodsukker
P: ja, men det svinger altså op og ned så?(UdsB)

Sygeplejersken fik ikke svar på sit spørgsmål. Hun fik anbefalet en kontrol, men ikke spurgt ind 

til, hvad patienten kender til sammenhængen mellem sukkersyge og forkalkning og en eventuelt 

bekymring om det. 

Ovenstående citater viste eksempler på, hvordan der fremkom problemer og muligheder for at 

støtte til sundhedsfremme og forandring, som ikke udnyttes. Alligevel så det ud til at både 

patienter og sygeplejersker var tilfredse, om end patienterne ikke huskede så meget. Her et citat 

fra PB:

I: Vedrørende den samtale, du havde med sygeplejersken inden du skulle hjem, 
hvad var sådan dit umiddelbare indtryk af den samtale?
P: Jeg ved sgu’ ikke hvad det umiddelbart, men... Jeg synes det var meget flot hele 
det der forløb, ikke (red.lidt rørt?)(lang pause)
I: Hvordan synes det var at afslutte sygehusopholdet med sådan en samtale?
P (uden tøven) Men jeg synes, det var i orden! (PBI)

PA erindrede noget af sygeplejerskens budskab, selv om hun ikke huskede det i første omgang. 

Det viser nedenstående citat:

I: Og samtalen, hvordan synes du umiddelbart dit udbytte var af den?
P: Hvad for en samtale?
I: Altså den udskrivningssamtale
P: jo men det.... Vi havde da haft det meget godt. Pas nu på dig selv og... Jamen jeg 
synes jeg blev talt til som et voksent selvstændigt menneske (PAI.)

Den ene sygeplejerske giver udtryk for sin tilfredshed med samtalen på denne måde:
S: Altså jeg synes, jeg fik det budskab frem, som jeg havde tænkt...Jeg sad ikke med 
en fornemmelse af, at der var nogle ting, jeg ikke fik sagt. ........ Jeg følte jeg fik 
svaret på de spørgsmål, der var, og de ting jeg ikke kunne svare på, fik jeg så 
rundet af på en anden måde... Så, jeg havde ingen fornemmelse af, at de sad 
tilbage og manglede nogle oplysninger .......... Jeg synes der var en god stemning til 
den samtale, og jeg synes der var en ping-pong. De kom med nogle bemærkninger, 
de kom med nogle spørgsmål, jeg følte ikke, at det var kun mig, der sad og talte.... 
så jeg tror, hvis jeg skulle have gjort det om, så var det på samme måde ud fra 
standarden(SBI)

6.4 Opsummering af fund
I det foregående har jeg vist, hvordan patientpjecen kom til at styre udskrivningssamtalerne. 

Flere citater tydede på, at patientpjecen styrede udskrivningssamtalerne; indhold, rækkefølge, 

ordlyd og sprog. Emnerne, der blev berørt i samtalerne var stort set identiske med dem, der var i 

pjecen. Det at pjecen satte dagsordenen, så ud til at have den effekt, at formålet utilsigtet blev at 
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give informationen. Sygeplejerskerne gav udtryk for, at det var vigtigt at tage udgangspunkt i 

patienten og høre deres oplevelser, men det kom ikke til udtryk i deres vejledning, da de selv

startede med det første emne i pjecen og var meget talende og styrende i samtalen. 

Det, at pjecen styrede førte til, at fokus blev på den generelle sygdom og et standard 

operationsforløb, hvilket sygeplejerskerne gav udtryk for ikke burde ske. Der anvendtes det 

upersonlige pronomen man, viden præsenteredes som generel statistisk viden, og patienten 

vurderedes i forhold til den typiske patient. Det så ud til, at der opstod nogle mønstre i 

relationen, hvor sygeplejersken snarere talte til en hjertepatient end til den person, der sad over 

for dem. 

Det så ud som om det var svært at tale om de tilfælde, hvor der var problemer. Dels var der 

eksempler på minimerende sprog og sprog, der lukkede, og i nogle passager anvendtes humor. 

Sammen med råd og anbefalinger, der ikke relateres til den specifikke person, kom disse 

passager til at virke, som forskellige måder at mindske det problematiske. Et citat fra den ene 

sygeplejerske viser, at det er noget sygeplejerskerne har erfaring med, at det kan være sværere at 

tale om noget følelsesmæssigt og privat end noget konkret og fysisk. Nogle citater kunne tyde 

på, at sygeplejerskerne ikke forbereder sig til at tale om personspecifikke problemer, selv om de 

siger, det er vigtigt og oplever at samtalens formål er at skabe tryghed og ruste patienterne til 

selv at handle. 

Det at talen blev på det generelle, at formålet blev at give information fra pjecen, at patienten 

taltes til som en typisk patient, så ud til at skabe distance, da der i nogle tilfælde opstod parallelle 

monologer, hvor patient og sygeplejerske talte mere hver for sig end sammen.

Det sidste afsnit viste mulige forandringspotentialer; passager, hvor mulighed for forebyggelse 

og sundhedsfremme kom til udtryk. Der var eksempler, hvor følelsesmæssige udtryk ikke blev 

udforsket, hvor motivationspotentialer ikke udnyttedes, og hvor problemer ikke blev defineret. 

Alligevel udtrykte sygeplejersker og patienter rimelig tilfredshed med samtalen. 

7 Analyse og diskussion
Hensigten med dette kapitel er at analysere og diskutere fundene. I kapitlet nedenfor vil jeg først 

præsentere en samlet analyse af fundene. Herefter vil jeg diskutere de overordnede fund, 

sammenhænge og konsekvenser mere dybtgående i forhold til analyserammen i Kapitel 4 og 
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supplerende litteratur. Der er søgt supplerende litteratur i forhold til forandring og mulighed og 

motivation, samt sprog og samtale, person* og samtale, sprog og budskab, problem* og 

vanskelig* og samtale, patientinvolvering og kategorisering, alle koblet med sygepleje eller 

omsorg eller vejledning.

7.1 analyse og diskussion af fund
Det første indtryk af begge udskrivningssamtaler var, at det foregik i en hyggelig atmosfære. Der 

var i flere tilfælde grin og latter fra alle parter. Både sygeplejersker og patienter udtrykte i de 

senere interviews tilfredshed med samtalen. 

Alligevel ser det ud til, at samtalerne ved flere lejligheder var præget af mindre kontakt og 

samarbejde mellem patient og sygeplejerske, og at flere forandringsmuligheder ikke blev 

udnyttet. Jeg vurderer, at denne udvikling primært havde rod i det fund, at pjecen styrede 

udskrivningssamtalerne.

Sygeplejerskerne sagde om udskrivningssamtalen, at formålet rettede sig mod at skabe tryghed 

og ruste patienterne til at være i stand til at klare sig selv. Intensionerne var at tage udgangspunkt 

i patienten og dennes problemer og behov at spørge ind til dennes oplevelse. Begge 

sygeplejersker gav udtryk for, at de ønskede at pjecen ikke skulle styre for meget.

Den ene sygeplejerske sagde også direkte, at det kunne være en fare, hvis sygeplejersken blev for 

styrende og dermed påvirkede indhold og patientens muligheder for indflydelse for meget. 

Sygeplejerskerne definerede den ”gode udskrivningssamtale” som den, hvor der er en god 

dialog, hvor patienten følte han var i centrum og kunne bestemme.

Således var sygeplejerskernes intentioner overensstemmende med sundhedsfremmende 

vejledning (Jensen & Johnsen 2000); en patientcentreret vejledning og en gensidighedsrelation 

(Roter & Hall 1996), præget af en person-person kontakt og et samarbejde, hvor patient og 

sygeplejerske hver har noget at bidrage med til en fælles ny forståelse i en god dialog, som Freire 

(1988) foreslår. 

Sygeplejerskerne havde med betoningen af det individuelle og den enkelte patient oplevede, som 

væsentligt og at hjælpe patienterne til at klare sig selv, visioner som kan rummes indenfor en 

bred definition af sundhed som handlekompetence (Wackerhausen 1994). Det lægger op til 

uafhængighed og ansvar for eget liv, som er tænkt ind i empowerment-ideen (Starrin 1997; 

Anderson & Funnell 2000b). 
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Det kom ikke til udtryk i deres vejledning. Da pjecen blev styrende i udskrivningssamtalerne, 

påvirkede det fokus, kontakt og sprog og fik konsekvenser for relation, samarbejde og udbytte, 

som ikke var sygeplejerskernes intension.

Pjecens dagsorden forhindrede sygeplejerskerne i at gå åbent og nysgerrigt, induktivt til værks, 

som Anderson og Funnell (2000b) og Fog (2001) anbefaler. Det blev vanskeligt at møde 

patienterne for-fra og få øje på den konkrete persons mangfoldighed (ibid.) og det 

personspecifikke. Sygeplejerskerne så i højere grad en kategori af patienter, en diagnose, Så 

modsætningen mellem sygeplejerske og patient forstærkedes, hvilket ikke er foreneligt med en 

personcentreret tilgang og empowerment-ideen (Freire 1988).

Der opstod således nogle utilsigtede mønstre i sprog, kontakt og handling. Sygeplejerskerne blev 

styrende, talte meget og i et fagligt sprog, afbrød patienterne og havde svært ved at lytte til det, 

der var vigtigt for patienterne og i det ene tilfælde patientens hustru, når de var optaget af et 

standardforløb. Det blev ikke en gensidigheds-relation, snarere en traditionel paternalistisk 

relation (Roter & Hall 1996), hvor sygeplejersken som ekspert tog ansvaret for at vurdere, hvad 

der var væsentligt. 

Denne relation var kortvarigt afløst af perioder med humor, venskabelig tone og enighed, som 

svingede mellem forsømmelsesrelation og forbrugerisme (Roter & Hall 1996). Umiddelbart 

kunne nogle af disse situationer fremstå som fælles forståelse og fortrolighed, men imidlertid så 

det ud til, at det personspecifikke oversås, problemer og potentialer blev overhørt eller ikke 

defineret. Fx den ene patients beretning om familiens angst, da mange i familien er døde af 

hjertekarsygdom eller motivation for rygestop samt ændringer og forholdsregler ved forkalkning 

hos den anden patient, som hustruen så ivrigt spørger ind til. 

Samtalerne blev mere envejskommunikation, en monolog fra sygeplejerske til patient, ikke en 

gensidig dialog. Det blev en lærer til elev fylde-på-pædagogik, som ikke fremmer ansvar og 

aktiv deltagelse (Freire 1988). Det blev overvejende information om sygdom, komplikationer og 

risici, overførsel af statistisk generel viden og gode råd, som sjældent får personer til at udvikle 

deres sundhed (Söderquist 2001; Arborelius 2002; Anderson & Funnell 2000a&b).

Sammenligningen med det generelle forløb og en biomedicinsk vinkel på sygdom er langt fra 

den levede sygdom, som patienterne oplever den (Anderson & Funnell 2000b; Wackerhausen 

2002) og snarere i tråd med en fundamentalistisk opfattelse af sygdom end sygdom som en 

oplevelse af en begrænsning i handlekompetence (ibid s.39ff). Der er således tale om en 

forebyggelsestankegang ud fra et patogenetisk perspektiv, en snævrere definition af sundhed og 

sygdom, snarere end sundhedsfremme (Jensen & Johnsen 2000; Hørdam et al. 2003).
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7.1.1 Udskrivningssamtalen som mulighed for sundhedsfremme
I de undersøgte samtaler var der flere muligheder lagt frem for forandring og støtte til 

sundhedsfremme. I litteraturen beskrives en hjerteoperation, som en stor begivenhed for den 

enkelte, som opfordrer til at gøre status, se tilbage og se frem (Madsen et al. 2002; Theobald & 

McMurrey 2004).

Prochaska (JP) har sammen med DiClemente, en anden anerkendt psykolog, arbejdet med 

forandring og på baggrund af talrige undersøgelser udviklet ”the Transtheoretical Model”, 

forandringscirklen eller motivationscirklen med forskellige stadier i en forandringsproces 

(Prochaska & DiClemente 1983; Prochaska 2005). Det første stadie i cirklen er 

Precontemplation, hvor mennesker end ikke har intentioner om ændringer. Her taler Prochaska 

om ”developmental events” (Prochaska 2005 s.112). Disse ”developmental events” er en af de få 

muligheder, der er for at bevæge folk fra ”precontemplation”- stadiet videre igennem 

motivationscirklen mod ændringer (ibid.). En hjerteoperation kan tænkes at være et sådant 

”event”, en mulighed. Jeg har oplevet mange patienter give udtryk for, at nu skal de videre, nu 

skal de leve på en anden måde. I det beskrevne materiale konstateres en positiv indstilling hos 

såvel patienter som sygeplejersker over for samtalerne, og der isoleres mange muligheder for 

forandring. 

En patientpjece er netop udarbejdet for at sikre en overgang fra indlæggelsen, til at patienten selv 

skal tage ansvaret for sit liv, for at sikre viden og tryghed. Udskrivningssamtalerne er prioriteret 

m.h.p. tidsforbrug og interesse, fordi der er en tro på, at sygeplejersken kan gøre en forskel i 

forhold til at forberede patienterne til at komme hjem. Derfor virkede det overraskende, at pjecen 

tilsyneladende kunne have den utilsigtede effekt at hæmme disse gode intensioner, når 

sygeplejerskerne brugte den som procedure, og den kom til at styre.

7.1.2 Når vejledning bliver at give information
Patientpjecen strukturerede dagsordnen og sygeplejerskens opgave blev utilsigtet, at give 

informationen fra pjecen.

Sygeplejerskernes adfærd repræsenterer et traditionelt mekanistisk og lineært syn på information, 

hvor et budskab passerer fra en afsender til en modtager, bare der er sørget for, at der er 
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ordentlige rammer og ikke for meget støj, som bl.a. Helle Plough Hansen, sygeplejerske, 

antropolog og PhD (2001 s.39) illustrerer det:

støj

Afsender

støj

Hvis sygeplejersker har en forenklet opfattelse af budskaber og læring, som simpel overførelse af 

information, er der den fare, at patienten bliver den passive modtager og objekt for 

sygeplejerskens tale (ibid.). For professionelle er kommunikation og vejledning ofte taget for 

givet (Baile et al. 2005), trods det, at det er et kompleks koncept med mange betydninger; 

udveksling af budskaber både verbalt og nonverbalt, som involverer udveksling af følelser, 

tanker og holdninger (ibid.). Det er vigtigt, at fx indlæggelses og udskrivningssamtaler anskues 

ud fra mere dynamiske modeller over kommunikation (Hansen 2001 s.40). Modeller som 

beskriver nogle mere komplekse, cirkulære processer, som er påvirket af mange faktorer, er 

bundet til en situation og foregår i en social sammenhæng, en relation (ibid.; Hermansen et al. 

2004). I min undersøgelse ser ud til, at sygeplejersker handler ud fra, at viden er enkelt at 

overlevere. Patienterne blev passiv modtager af information og ikke en kilde til viden og 

muligheder, en kritisk medskaber og medformulerer af problemerne, som indenfor 

empowerment (Freire 1988).

7.1.3 Relation og stemning, modstand og humor 
Der hvor sygeplejersken i udskrivningssamtalen blev for ivrig med at give information, opstod 

parallelle monologer. 

Miller, professor i psykologi og psykiatri, har sammen med psykolog og mangeårig medarbejder 

ved British National Health Service, Steven Rollnick, udarbejdet et koncept omkring 

forandringssamtaler, ”Motivational Interviewing” (2005), som har vundet stort indpas i Danmark 

(Kallerup et al. 1999). Forfatterne beskriver forandring og modstand som to sider af samme sag 

og beskriver med musikudtryk, hvordan en samtale kan svinge over et kontinuum mellem 

dissonans og konsonans. De ønsker hermed at fremhæve, hvordan samtalen kan glide fra et godt 

og skabende samarbejde mellem 2 personer til noget med karakter af en brydekamp. De 

fremhæver, det er kilde til modstand, når to personer i en samtale har forskellige dagsordner og 

forhåbninger (Miller & Rollnick 2005b s.71). De ønsker også med deres beskrivelse at 

understrege, hvordan modstand og forandring til stadighed er noget, der skabes i relationen, som 

et produkt af denne (ibid. s.68ff). 

Modtager
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Forfatterne opdeler modstandsadfærd i 4 kategorier: 1; Indsigelse, hvor patienten betvivler 

rådgiverens ekspertise eller integritet, 2; afbrydelse, hvor patienten afbryder eller insisterer på at 

tale samtidigt med rådgiveren, 3: benægtelse, hvor patienten udtrykker manglende villighed til at 

erkende problemer og påtage sig ansvar og endelig 4: ignorering, hvor patienten er 

uopmærksom, ikke svarer på spørgsmål fra rådgiveren eller leder samtalen i en anden retning 

(ibid.). De nævnte citater med parallelle monologer kan ses, som modstandsadfærd som 

afbrydelse fra patientens side, en insisteren på at få et ord med. Andre passager kunne tyde på 

andre former fx indsigelse, hvor den ene patient stiller spørgsmålstegn ved sygeplejerskens viden 

og ignorering, hvor patienten begynder at tale om noget andet eller bliver passiv. Den 

ekspertrolle, sygeplejersken påtager sig og den dagsorden hun har, kan således generere distance 

og modstandsadfærd. Det kan være gavnligt at tage udgangspunkt i, at tegn på modstand er en 

reaktion på det, den professionelle har sagt eller gjort (ibid.; Mabeck et al. 1999)

Tilsvarende fandt Zoffmann (1997, 2004), Adjunkt ved Institut for Folkesundhed, Århus 

Universitet, da hun undersøgte forholdet mellem sukkersyge-patienter og deres vejledere. Hun 

beskriver tre relationsmønstre i forholdet mellem patient og professionel: en ekspertdomineret 

relation, en samhørighedsrelation, og en samarbejdsrelation. Hun fandt en sammenhæng mellem 

relation og mønstre i patientens reaktion. Når relationen var en ekspertdomineret relation, hvor 

sygdommen blev diskuteret fra en professionel snæver opfattelse eller ud fra standardproblemer 

for den typiske patient, kunne patienten opleve en manglende anerkendelse for sine problemer 

eller af sig selv, som person. Det kunne føre til frustration, vrede og modstand mod den 

professionelle (ibid.). Dette bekræfter, at en samarbejdsrelation, som kan lignes med Roter & 

Halls (1996) gensidighedsrelation, må tilstræbes i udskrivningssamtalen. Sygeplejersker må rette 

opmærksomheden mod relation og tegn på modstand. Passivitet, indsigelse og andre former for 

modstand kan være udtryk for, at samtalen ikke handler om det, der er væsentligt for patienten.

Enighed og en god stemning er ikke nødvendigvis udtryk for en god vejledning.

Samhørighedsrelationen, som Zoffmann (2004) kalder I-you-blurred på engelsk, er karakteriseret 

ved, at viden selekteres ud fra de lighedstræk, der er mellem patient og professionel, der er 

umiddelbart en god kontakt, hygge og samhørighed. Hun fandt også, at den gode kontakt snarere 

blev målet, og at den relation manglede klarhed og struktur, konkret og uforudsigelig viden blev 

ikke opsøgt (ibid.). 
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Ploug Hansen (2001) advarer mod brug af humor i sygeplejen. Det må i hvert fald foregå kritisk 

reflekteret (ibid.). Selv om humor kan have mange gode sider, fx reducere stress og fremme 

samarbejde, være en hjælp til at bære det tunge og afhjælpe patientens angst, kan humor også 

etablere paradokser, ved at den er en særlig form for metakommunikativ ramme, som flytter 

fokus fra indhold til humor som form (ibid. s.107). Her ser jeg en lighed i Zoffmann og Plougs 

betragtninger. Den gode oplevelse, hygge og kontakt kan tage billedet fra sagen, fra indholdet.

Der blev i de undersøgte samtaler vist eksempler i citaterne fra begge samtaler, som er præget af 

enighed og hygge, men hvor potentialer og problemer ikke blev udforsket. Jeg ser nogle disse 

passager, som en samhørighedsrelation. 

Selv om patienterne kom meget lidt til orde og indholdet ikke i ret høj grad var relateret til deres 

hverdag, oplevede de tilfredshed, adspurgt om samtalerne. Patienterne havde svært ved at huske 

udskrivningssamtalerne umiddelbart, men de havde oplevet en god kontakt og stemning. Dette 

gælder også for sygeplejerskerne. Det kunne tyde på at de huskede formen mere end indholdet.

7.1.4 Når sygeplejersken ser en typisk hjertepatient 
Kommunikative kompetencer er bindemidlet (the vehicle) i det at behandle patienten som en hel 

person (Baile et al.). En ny patientkultur er under udvikling; patienter vil i højere grad behandles 

som personer (Hansen 2003 s.28). 

Den norske filosof, Nina Karin Monsen (1993, 1998) skelner en person fra et individ og et 

(masse)menneske. 

En person er en kvalitetsbestemmelse, noget unikt, et helt, sundt og godt menneske, som skiller 

sig ud netop pga. den naturlige autoritet, som er synlig og gør indtryk. Personen er fyldt af vilje, 

moral og mening (Monsen 1998, s.16ff). I personen kan følelser og tanker ikke skilles ad. Person 

står i modsætning til det stereotype, rolleplagede menneske (ibid.). 

Et individ er et eksemplar af et menneske, noget for sig selv, men ikke pga. dennes indre 

egenskaber. Individet er kun et individ, fordi det skiller sig ud fra gruppen og er defineret netop 

ved denne forskel til de andre. Derfor er individ en kvantitetsbestemmelse. Individet bliver let en 

selvdyrker, men også mønsterbryder i positiv betydning (ibid. s.20m). 

Massemennesket anvender Monsen som kontrast til både person og individ. Massemennesket 

stræber mod middelmådigheden og fællesnævneren og ønsker ikke at skille sig ud fra gruppen. 

Massemennesket høster kortsigtede fordele gennem sin ligegyldighed og manglende stillingtagen 

(ibid. s.23). Potentialet for vækst mod personen har alle mennesker, men vi er også afhængige af 
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vore omgivelser. Mødes vi af positive muligheder, af nærvær og dialog (ibid. s.48), oplever vi 

det personlige møde. 

Det personlige indebærer altid en relation, dialog og kommunikation, for det kræver, at han ud 

over at udtrykke sig selv afventer den anden persons perspektiv og synspunkter. Hvis man bliver 

tiltalt og behandlet som et individ, opfordrer det til kamp, manifestation af magt. Bliver man 

tiltalt og behandlet som et massemenneske, fremmer det tilpasning og konformitet (ibid. s.74). 

I udskrivningssamtalerne taler sygeplejerskerne både til individet og massemennesket, mindre til 

personen. Sygeplejerskerne har deres dagsorden med udgangspunkt i et standardforløb for den 

hjerteopererede patient. Med brugen af det ubestemte pronomen man i betydningen du og jeg, 

understreges det generelle budskab til individet og med brugen af de, vi, nogle budskabet til 

massemennesket. Sygeplejersken afbryder patienten flere gange. Sygeplejerskerne vurderer 

patientens tilstand ud fra standarden, og afventer ikke dennes perspektiv. I disse passager er 

dialogen fraværende, der tales ikke til personen. 

Den tilfældige og uspecifikke formidling af generel viden om sygdom, de forskellige måder at 

undgå det svære, kan fortolkes som om sygeplejerskerne prøver at tale til fornuften og undgå 

følelser, hvilket hæmmer kommunikationen mod personen (Monsen 1998) og patientens 

problemerkendelse. Ved gentagne gange at henvise til det generelle, statistiske og almengyldige, 

fremmes bevægelsen mod massemennesket, ”den medgørlige patient?” Da kommunikationen 

foregår primært i retning fra sygeplejerske til en hjerte-patient, opstår netop en kategorisering og 

objektivisering. Patienten fremstår som en tom beholder, som Freire (1988) fastholder, kan føre 

til passivitet og også fremme afhængighed (1988). 

Fog (2001) fremhævede netop det problem i forbindelse med samtalen. Hvis den professionelle 

ser en sygdomskategori frem for en person, kan hun ikke lytte åbent og møde denne forfra (ibid. 

s.64). 

I min undersøgelse siger den ene patient meget tydeligt, at det er hende, der bestemmer i 

forbindelse med diskussionen om rygning, at hun holder op, når hun holder op. Måske er det 

Individet i Monsens betydning, som her reagerer med modstand mod at blive sat i bås med ”de 

andre”. 

Det kan altså tyde på, at pjecen som struktur for udskrivningssamtalen kan have den 

uhensigtsmæssige effekt, at hæmme sygeplejerskens ønske om, at se patienten som en person, 

idet den fremmer, at tænke på et normalforløb og patienten, som en hjertepatient. Det kan skabe 
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modstand eller passivitet, når det personspecifikke og følelsesmæssige ikke inddrages og der 

kommunikeres væk fra personen. Dette er ikke konsistent med sundhedsfremme og 

empowerment, som vedrører den enkeltes liv og ressourcer, og som arbejder mod, at patienten 

selv skal tage ansvar (Freire 1988). 

7.1.5 Når fokus bliver på det generelle og på statistisk viden
Når vejledningen i udskrivningssamtalen handler om standardsygdomsproblemer og risici, om 

den professionelles perspektiv på sygdom, skaber det distance og modstand og kan have 

konsekvenser for udbyttet, fordi det er langt fra patientens liv med sygdommen (Anderson & 

Funnelll 2000; Wackerhausen 2002). Det kan ikke tjene sundhedsfremme, fordi det ikke handler 

om liv og muligheder ud fra et salutogenetisk perspektiv, men snarere om sygdom og 

begrænsninger, et patogenetisk perspektiv (Jensen og Johnsen 2000; Sundhedsstyrelsen 2005) 

Pia Ramhøj, mangeårig underviser og forsker indenfor sygepleje, nu rektor på H:S-

Sygeplejeskolen, har fulgt 35 patienter med blodprop i hjertet. Hun viser (Ramhøj 1997), 

hvordan forskellige personer forklarer og tillægger sygdommen forskellig betydning alt efter 

livsform. Hun viste også, at patienterne i høj grad forkastede de professionelles versioner af 

forklaringer og gode råd til fordel for deres egne forklaringer og erfaringer i hverdagslivet, men 

også at de havde ressourcer og vilje til forandring (ibid.). 

Mellier, cand.com. og mangeårig forsker i sundhedsoplysning, problematiserer også det 

forskellige perspektiv, som patient og professionel har (Mellier 1997). Hun hævder ligeledes, at 

befolkningen faktisk er positive for forandring, men at den reagerer på sundhedsoplysningens 

form og antagelser bag, så der opstår konflikt og modstand. Hun fandt, da hun interviewede 21 

40-årige mænd i forbindelse med forebyggende hjerteundersøgelse, at personer i forhold til deres 

sundhed i lige så høj grad handler på erfaringer fra sociale fællesskaber og intuition, som på 

information. Informationen er kun troværdig, hvis begge er enige om indholdet, derfor må 

formidling af sundhedsbudskaber foregå ikke bare på et strategisk niveau men også et taktisk og 

teknisk niveau. Dvs. de må vedrøre, de rationaler, personen skal handle på (taktisk), og hvad han 

konkret og mere præcist kan gøre i sin dagligdag (ibid.).

Arborelius, som både i Sverige og herhjemme har haft succes med ”Du bestemmer-metoden” 

(Arborelius & Bremberg 1988; Ringkøbing Amt 2005) dokumenterer, at man ikke når langt ved 

at informere eller moralisere ud fra en professionel opfattelse af sygdom og risici. Målet er 
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snarere at få patienten til selv at tale og tage stilling (Arborelius 2002). Dette når man bedst, 

fremhæver hun, gennem at tale om, hvad personer gør, hvordan de handler i forhold til deres 

sundhed. Gennem indre motivation, person-relaterede nære emner og selvbestemmelse, når 

personerne sætter deres egne mål, virker vejledningen bedre (ibid.; Arborelius & Bremberg

1988). Det bekræfter principperne i empowerment-ideologien, hvor magt og ansvar over eget liv 

og sundhed er målet og hvor patienten må være en samarbejdspartner, snarere end en elev. Vi må 

gøre sammen med og se dem som personer for i fællesskab at udvikle viden, så alle vokser 

(Freire 1988).

Jensen, filosof og lektor ved Århus Universitet fandt sammen med Johnsen, sygeplejerske, 

foredragsholder og mangeårig medarbejder ved sundhedsfremme afdelingen, Ringkøbing Amt 

(2000) at hjælp til sundhedsfremme handler om hjælp til at finde ressourcer og muligheder at 

gøre uafhængige og lade folk selv tage beslutninger. Dette er i overensstemmelse med 

sundhedsfremmende vejledning og empowerment (Anderson & Funnell 2000b). Det kræver at 

de sundhedsprofessionelle medtænker personens følelser og er åbne og lyttende og kan koble sig 

til den enkeltes livserfaringer (ibid.; Jensen & Johnsen 2000), snarere end at sende klart, give 

information. Fordi sundhed produceres i sociale fællesskaber og vedrører den enkeltes identitet. 

Det kræver at de professionelle tør bevæge sig væk fra ekspertrollen, som er forankret i faglig 

viden og regler (ibid. s.9ff). 

Zoffmann beskriver i sit PhD-studie (2004) om vejledning til diabetes patienter 4 niveauer og 5 

zoner for kommunikationen mellem professionel og patient. Disse niveauer er essentielle for 

kvalitet og udbytte af samtalen. Samtalen må i høj grad dreje sig om person-specifikke 

vanskeligheder, må bygge bro mellem liv og sygdom og relatere til den aktuelle situation, 

patienten befinder sig i, hvis der skal udvikles viden og skabes mulighed for forandring i 

samarbejdet (ibid. kap. 5). 

Russel et al. (2003) konstaterede også, at vejledning i et patientcentreret perspektiv handler om 

at føre magt og autoritet væk fra de professionelle, rette blikket mod patientens liv og forhold 

snarere end sygdommen. Forfatterne fandt ved gennemgang af 969 sygeplejeartikler 

omhandlende compliance-begrebet, at når dette begreb er knyttet til sundheds information, bliver 

patientens non-compliance let sygeplejerskens problem (ibid.). 

Hermed er de enige med Jensen og Johnsen (2000), Arborelius (2002) og Miller & Rollnick 

(2005), at den professionelle må tage udgangspunkt i, at det er patienten selv, der bestemmer og 
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har ansvaret for og beslutningen om, hvad der skal ændres i hans liv. Ellers kan det bliver en 

faglig frustration, fordi ”de ikke gør som vi siger” (Anderson & Funnell 2000; Arborelius 2002). 

Den professionelle får eller tager ansvaret, når det er den teoretiske sygdom, der tales om, da hun 

har mest forstand på den. 

Muligheder for forandring må altså søges gennem personens perspektiv, hans livsform og de 

fællesskaber, han kommer i. Samtidigt må fokus i dialogen rettes mod situationen lige nu og de 

handlemuligheder patienten rent konkret har. I de undersøgte samtaler, i dette speciale, bevæger 

kommunikationen sig fra det person-specifikke mod det generelle. Det kan betyde, at patientens 

udbytte bliver meget lille, og at vi som sygeplejersker spilder tiden, men måske også føler en 

faglig utilstrækkelighed. Hvis vejledningen skal være personorienteret, kan det betyde, at 

sygeplejersken må slippe sin rolle som ekspert, styre mindre og dermed have mindre kontrol med 

situation og indhold. Det kan også tænkes at være forbundet med større faglig tilfredshed at 

arbejde i et sundhedsfremme perspektiv, når sygeplejersken i mindre grad tager ansvar for 

patientens valg og i højere grad tager ansvar for en god proces (Anderson & Funnell 2000a&b; 

Arborelius 2002).

7.1.6 At nedtone det, der er svært og undgå det problematiske
Når sygeplejersken undgår at tage potentielle problemer op eller lukker for det, der er svært, kan 

det være udtryk for et stort ønske om at være omsorgsfuld og ubevidst forsøge at beskytte 

patienten bedst muligt, men det kan få konsekvenser for patienten (Buckman 2005). 

Det er ikke overraskende, at det er svært at tale direkte om det, der plager eller brænder på. Helle 

Helle (1996), har i sin novellesamling ”Rester” samlet historier om, hvordan vi netop taler 

udenom det, vi er bange for, det der kan blive konfronterende. Alle kender også udtrykket ”Som 

katten om den varme grød”. Det har været vanskeligt at finde faglitteratur, som omhandler denne 

problemstilling direkte. Lawler, sociolog og professor i sygepleje, har beskrevet hvordan 

sygeplejersker udvikler teknikker til at nedtone det svære ved kropspleje og i forbindelse med 

kropsprodukter ved praktiske sygeplejehandlinger (Lawler 1996). Jeg har tidligere præsenteret 

lidt om humor, men har ellers ikke fundet litteratur, der kan bekræfte de måder, sygeplejerskerne 

prøvede at undgå det problematiske i dette studie. 

Det, at det svære bliver nedtonet, kan være udtryk for, at sygeplejersken føler, hun må have en 

større viden om flere ting, når det er uforudsigeligt, hvad der kan blive spurgt om, og at det kan 
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være mere uforudsigeligt, hvordan samtalen udvikler sig, når emnet blive mere følelsesmæssigt. 

Bowman (2001) diskuterer i en artikel i Advanced Journal of Nursing emner, som er centrale, for 

at kunne udtrykke oplevelser ”in illness”. Han ser et problem i, at følelser ofte associeres til 

patologiske tilstande, som fx depression, og dermed er noget, vi helst undgår. Han bruger 

litteratur netop fra hjerteområdet til at illustrere problemet. Han konkluderer, at der er et stort 

potentiale i følelserne, hvis de opleves, som vigtige og normale for menneskets liv, overlevelse 

og reaktion på sygdom (ibid.). Sygeplejerske B giver i interviewet udtryk for, at det er sværere at 

tale om følelser end om fysiske og faktiske forhold. Anderson & Funnell (2000b) fremhævede 

netop den induktive tilgang og værdien af at inddrage patientens følelser og som sygeplejerske 

rumme disse, hvis man arbejder som vejleder indenfor en empowerment-ideologi. Miller & 

Rollnick (2005 s.30ff) beskriver også, hvordan følelser og ambivalens kan blokere for 

forandring.

I samtalerne er der blandt andet et eksempel, hvor PA taler om sin frygt for infektion. Måske 

forstyrrede det det gode initiativ om rygestop, fordi patienten ikke havde fået fortalt om sine 

bekymringer. Ved det senere interview var hun i hvert fald fortsat ret bekymret:

Her er jeg ved at skulle holde op med at ryge og jeg kan iiiikke... Tror du ikke, der 
er betændelse i? Det er derfor jeg har købt strikketøj, så jeg bare skal ikke tænke!
I: Nej, det tror jeg nu ikke, der er. Synes du, det er blevet mere rødt?
P: Jah! Og så er det stift og det er meget ømt. Det vil jeg sige. Men nu skal jeg op 
til lægen i 
morgen.... Og så heroppe er den der også!(Peger på sit bryst)(PAI)

Hvis mulige problemer ikke relateres til patienten, hvis anmodning om hjælp og støtte ikke 

gribes og alvoren devalueres, kan udskrivningssamtalen i bedste fald være tidsspilde, men som 

det blev vist ved litteraturen i indledning, kan det også få konsekvenser for den enkeltes liv og 

sundhed. I de undersøgte samtaler blev det ikke klart defineret, om PB har en sukkersyge eller er 

i risiko og heller ikke tydeligt, at han bør kontrolleres. Når det flere gange markeres, at det er et 

lille og ubetydeligt problem med mulig infektion i sår, kan det fremstå, som om det så slet ikke 

er vigtigt. 

Ved at bruge faste vurderinger og andet sprog, der lukker, kan sygeplejersken komme til at 

svigte patienten, fordi denne ikke får givet udtryk for sine følelser og vurderinger. Det kan føre 

til at patienten ikke føler sig anerkendt (Jacobsen 2002).

Juul & Jensen (2002) skelner mellem anerkendende og vurderende kommunikation. Vurderende 

kommunikation, hvor den ene person vurderer, hvordan den anden person er indenfor en 

kategori, kan virke diskvalificerende på den anden persons evner og egen vurdering, hæmme den 
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personlige og emotionelle udvikling (ibid.). Forfatterne beskriver det her i forhold til børn og 

pædagogik, og hævder, at der netop i skolen har været for meget fokus på indholdsdimensionen 

og lineær tænkning i forhold til den processuelle tænkning (ibid. s.243). Anerkendende 

kommunikation er i modsætning hertil en åben og induktiv tilgang til barnet uden vurdering. Jeg 

mener godt dette kan overføres til vejledning af voksne personer. Det er nærliggende ikke at føle 

sig og sin person anerkendt, hvis den anden gentagne gange giver udtryk for, at han godt ved, 

hvordan man har det. Andersen har også beskrevet en åben, nysgerrig, ikke-vidende position hos 

intervieweren er fremmende for den andens udvikling i en terapi-proces (Andersen 1992)

Sygeplejersker må påtage sig at tale om følelser, om det svære og det personspecifikke, være 

åbne og ikke vurderende i kommunikationen og dermed støtte det personlige og skabe mulighed 

for sundhedsfremme. 

7.1.7 Betydning af sprog for relation og indhold?
I lighed med flere bl.a. Kvale (1997), Fog (2001) og Hermansen et al. (2004) fremhæver Peter 

Harms Larsen (1987), Professor ved institut for journalistik, Syddansk Universitet, at sprog altid 

har både en indholds- og en forholdsside. En tekst eller tale meddeler ikke bare et indhold, den 

fastlægger samtidigt en relation, eller lægger op til en relation (ibid. s.17). Ordene signalerer en 

afstand, en social rolle og dermed en måde at definere ”virkeligheden”.

Distancerende embedsmandsprog, er kendetegnet ved brugen af lideform af udsagnsordene og 

navneord, som gør det muligt at undgå at henvise til personer (ibid. s.18-19). 

I de undersøgte udskrivningssamtaler bruges faglige termer i navneordsform fx ernæringen og 

motion. Sammen med det upersonlige pronomen man og nogen, skaber det distance i relationen. 

Det kunne føre til, at patienten følte sig mindre hørt og set som person. Larsen har bl.a. følgende 

anbefalinger: brug ”jeg” og ”vi” så meget du kan, benævn dem, det drejer sig om, undgå 

upersonlige konstruktioner, lug ud i lideformerne, erstat navneord med udsagnsord (ibid. s.31). 

Hvis de generelle vendinger man og nogen i samtalerne var udskiftet med jeg og du, ville det 

understøtte en person-person-relation, en gensidighedsrelationen (Roter & Hall 1996). 

I eksemplet med ernæringen kunne sygeplejersken fx have spurgt, hvad SP plejede at spise og 

hvordan de plejede at lave mad. Hvis talen var i udsagnsord, kunne det sætte fokus på patientens 

aktiviteter, på handlekompetence og de personspecifikke praktikker og muligheder i 

overensstemmelse med sundhedsfremme, og det brede sundhedsbegreb (Wackerhausen 1994).
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Sprog er langt mere end et redskab til at overføre information. Vi danner vores selvforståelse og 

forståelse af andre via sproget og finder på den måde mening og betydning (Hermansen et al. 

2004). Når vi fortæller historier om os selv, får vi også øje på fremtidige muligheder. Man bliver 

i høj grad den historie man fortæller (ibid.).

Biolog og antropolog, Gregory Bateson (1904-1980) arbejdede hele sit liv med at beskrive og 

forstå kommunikation i mange forskellige felter fx psykologi, økologi, psykiatri og genetik. Han 

skriver om 3 typer af sprog, kodning af kommunikation: ikonisk, digital og analog (Bateson 

2000). Vi kan aldrig beskrive eller male virkeligheden, som den er. Det er altid kodede former af 

virkeligheden. Bateson henviser til metaforen kort og landskab i denne forbindelse. Han siger 

kortet er aldrig landskabet, men en model af landskabet (ibid.). Den ikoniske kodning er 

billedkodning. Det er malerier, tegneserier, landkort. Den digitale type er karakteriseret ved 

entydige tegn, det er konventionelt og logisk. Vores verbale sprog er næsten udelukkende 

digitalt. Ordene henviser til klasser ikke egentlige størrelser, fx et bord er en kendt klasse af 

møbler, tal er navnet på en størrelse, det er ikke en størrelse. Analogt kodet sprog er derimod 

virkelige størrelser. Der er en hvis form for overensstemmelse mellem, det vi vil udtrykke og 

budskabet, fx styrken af et skrig og ansigtsudtrykket, hvis vi bliver bange. Analogt sprog er 

kropssprog, gestik, mimik, tonefald, host og rømmen. Når vi oversætter fra en type kodning til 

en anden, opstår der altid problemer (ibid.). 

Kropssprog spiller en central rolle for tolkningen af de budskaber, der udveksles (Hansen 2001; 

Roter 2005). Undersøgelser viser at op til 93 % af kommunikationen omfatter den nonverbale 

kommunikation, inklusiv tonefald; mest naturligvis, hvis vi bevidst søger reaktioner, tegn på 

følelser osv. Kropssproget bliver altid tolket, hvad enten vi vil det eller ej (ibid.). Ved at sætte 

fokus på og træne bevidst brug af non-verbalt sprog, kan den professionelle bedre både udbytte 

og tilfredshed for patienterne betydeligt (ibid.). 

Jeg viste tidligere, hvordan sygeplejerskerne havde en lineær, mekanistisk ide om 

kommunikation som informationsoverførelse. Det kunne se ud som om, dette også omfatter en 

forenklet oplevelse af sprog, som et meddelelsesmiddel, ord, der henviser til en entydige 

størrelser i verden. Pjecens skriftsprog dominerer også i flere passager. Sygeplejerskerne 

benytter sig ikke af metakommunikation og udforsker ikke analogt sprog. I den professionelle 

samtale må sygeplejersken have opmærksomheden, ikke bare på det er siges, og måden det siges 

på, men også det, der ikke siges i situationen, hvordan patienten forholder sig til sin egen 

historie, på forskellige kommunikationsniveauer (Fog 2001). Kropssprog, tonefald, tavshed og 
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toneleje kan være meddelelser til sygeplejersken om patientens følelser omkring emnet og 

omkring relationen. Der er også kommunikation i pauser og det, der ikke siges (ibid.). 

En samtales hvad, altså indhold, emner, dagsorden kan således ikke skilles fra samtalens 

hvordan, den måde roller, samarbejde håndteres og den måde hvorpå indholdet formidles (Baile 

2005). Det, der tales om, og hvordan, der tales om de emner, hvilket og hvordan sproget bruges, 

påvirker kontakten og relationen mellem patient og sygeplejerske og omvendt.

I samtalerne er det digitale sprog dominerende, de mange budskaber, der kan være i det analoge 

sprog, udnyttes tilsyneladende ikke. På en båndoptagelse kan jeg ikke følge, hvordan personerne 

placerer krop og lemmer, men der er flere eksempler, hvor patienterne sænker eller hæver 

stemmen, hvilket også gælder sygeplejerskerne. Opmærksomhed på sprog og de forskellige 

former for sprog kan være medvirkende at åbne for nye måder at reflektere over sprogbruget og 

sammenhæng til relation i en udskrivningssamtale.

7.1.8 Hvilke faktorer kan tænkes at konstituere sygeplejerskens muligheder 
for at vejlede sundhedsfremmende?
I interviewene med Sygeplejerskerne udtrykte de ønsker for samtalen, som var i overens-

stemmelse med et sundhedsfremme perspektiv. De ønskede, at der skulle være en god dialog, at 

patientens synspunkter skulle høres, at de selv og pjecen ikke skulle styre for meget. Det, at 

sygeplejerskerne oplevede, at der havde været en god dialog, trods det at de talte meget og var 

styrende, kunne tyde på, at de undersøgte samtaler ikke var så forskelligt fra andre 

udskrivningssamtaler. 

Den ene sygeplejerske har ikke medbragt pjecen, alligevel er hun bundet af dens sprog og 

indhold. 

Ovenstående kan være udtryk for, den modsætning, der ofte er mellem retorik og det, der rent 

faktisk kommer til udtryk i kontakten med patienten. Gode hensigter og intensioner overføres 

ikke bare (Wackerhausen 1998 s.68). Der er mange skjulte betingelser og rammer, som gør, at 

praksisfeltet er komplekst og uigennemskueligt. Derfor forbliver faglige ”modebølger” ofte på et 

retorisk plan (ibid.). 

I det empiriske materiale fremstod sygeplejerskernes handlinger som byggende på en snæver 

opfattelse af forebyggelse og sygdom, så selv om sygeplejerskerne gerne ville arbejde mod en 

bred opfattelse af sundhed, kom det ikke til udtryk.
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Karin Munck, cand cur., Phd-studerende og underviser ved Institut for Sygeplejevidenskab, fandt 

også ved analyse af artikler publiceret i tidsskriftet sygeplejersken i år 2000, at sundheds-

perspektivet og tanken om personlige ressourcer var meget lidt synligt (Munck 2001). 

Artiklerne, mente hun, var domineret af et sygdomsperspektiv, ”der viser en ensidighed og 

rigiditet på et grundlag, der har meget tilfælles med det biomedicinske” (ibid.). Der hvor 

sundhed nævnes, refereres der til et bredt og komplekst sundhedsbegreb, men det er kun på et 

ide-plan, da sundhed og ressourcer i de konkrete referencer til praksis enten ignoreres eller 

beskrives som regulering af adfærd (ibid.). Denne analyse kritiseres efterfølgende af forfatterne 

til de berørte artikler. De påpeger, at målet med artiklerne ikke har været at beskrive sundhed og 

sygdom, og at det derfor ikke er rimeligt at analysere og konkludere ud fra det (Hansen & 

Højgaard 2001). 

Jeg mener alligevel, at det kan pege på en tendens. Flere udenlandske studier peger på samme 

problematik:

Stubblefield & Mutha (2002) fandt gennem kvalitative interviews med 8 trænede 

sundhedsvejledere, at deres syn på relation og roller for henholdsvis patient og professionel lå 

tæt på en traditionel paternalistisk model. Selv om de professionelle gav udtryk for, at ansvaret 

for sygdommen helt lå hos patienterne selv, passede det ikke med den måde de vejledte, som 

primært var en en-vejs kommunikation fra dem til patienten og et forsøg på at overtale 

patienterne til at overtage deres eget syn på sundhed og ændringer (ibid.).

Tilsvarende fandt Paterson (2001), Professor på School of Nursing, Columbia, at trænede 

professionelle ikke lægger op til gensidighed og ofte ikke inviterer patienterne til at være en 

ligeværdig partner og deltage i beslutningstagen om deres sygdom, så empowerment er ikke 

virkeliggjort i klinisk praksis, trods professionelles intensioner om dette. Paterson fulgte 22 

diabetes patienter over 2 år. Hun fandt at bl.a. den professionelles forventninger om og fokus på 

compliance, manglende tid, en medicinsk jargon og den professionelle som ekspert, var med til 

at skabe afstand og førte bl.a. til, at patienterne tilbageholdt information eller løj om deres egne 

dispositioner (ibid.).

Sygeplejersker er uddannet i et system, som primært har bygget på en biomedicinsk tankegang 

(Wackerhausen 2002), så det er ikke en ændring, der kan ske fra dag til dag, hvis 

sundhedsfremme skal være perspektivet.

Der kan være mange faktorer i sygeplejerskers kultur og organisationen, som er hindringer for at 

sygeplejersker medinddrager patienterne i plejen som en samarbejdspartnere (Sahlsten et al. 
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2005) og som modarbejder tankerne om sundhedsfremmende og empowering. Der er ikke 

mulighed for at diskutere hver af disse indgående. Afsnittet må betragtes som et 

diskussionsoplæg.

Er der i fagpersonernes egne rækker en kultur og et hierarki, hvor de ikke bliver behandlet som 

personer, men snarere massemennesker eller individer? Professor Daiski ved School of Nursing i 

Toronto, Canada fandt via interviews med 20 sygeplejersker, at det de beskrev, som deres 

arbejdsrelationer i dagligdagen var ”dis-empowering relationship-patterns” (Daiski 2004). 

Sygeplejerskerne beskriver, at de ofte ikke føler sig og deres arbejde anerkendt, at de mangler 

ligeværdig støtte, sammenhold og teamfølelse samt uddannelse. De henviser til problemer og 

sociale forventninger i et traditionelt kvindefag. ” To promote a mutually supportative 

relationship” og udvikle effektive strategier herfor, må forandringerne starte indenfor 

sygeplejerskegruppen selv (ibid. s.43). Jeg tror dette kan overføres til danske forhold. 

Sygeplejerskerne arbejder med tildelt patientpleje. De har mange administrative og pædagogiske 

opgaver ud over plejen, og tempoet er steget gevaldigt over de senere år samtidigt med, at der 

kommer opgaver ovenfra fx akkreditering. Der er ikke i mine data oplysninger, der kan 

underbygge dette, men der er heller ikke spurgt til arbejdsforhold. 

I forbindelse med et samarbejde omkring efteruddannelse med en konsulent i 1999, var denne på 

observationsbesøg i flere dage på afdelinger i et stort hospital i hovedstadsområdet. Hun var ikke 

uddannet og havde ikke været ansat i sundhedsvæsnet. Den observation, der gjorde størst indtryk 

på hende, var den upersonlige relation. Det slog hende, hvordan sygeplejersker og læger var 

defineret ved deres gruppetilhørsforhold, deres fælles egenskaber, ikke deres forskelligheder, det 

personlige. De var på arbejde som repræsentanter for en gruppe. Måske observerede hun, at de 

ansatte ikke samarbejdede som personer men som massemennesker i Monsens (1998) 

beskrivelse. 

Det kan tænkes i en travl hverdag, hvor sygeplejersken har brug for at planlægge stramt, at det er 

svært at lade tøjret gå og give plads for det mere uforudsigelige ved at lade patienten styre og 

åbne for følelser. Måske er det langt lettere med tilpassede patienter, der ikke spørger for meget? 

Dette, antyder den ene sygeplejerske i interviewet, er tilfældet en gang imellem, når hun ved ikke 

at signalere åbenhed, kan styre patientens muligheder for at spørge og dermed styre tiden.
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8 Diskussion af undersøgelsen og validitet
I dette afsnit vil jeg diskutere undersøgelsen og ved at forholde mig til valg af metode, teorier og 

kilder. Ethvert forskningsprojekts værdi afhænger af, om man har valgt de mest hensigtsmæssige 

metoder og teknikker til at belyse sit forskningsspørgsmål (Lunde 1993). Kvale forkaster 

tidligere vurderingskriterier for kvalitet af forskning, ”den hellige treenighed” af validitet, 

reliabilitet og generaliserbarhed (Kvale 1996 s.225). Han anfører at kvalitet snarere tegnes af 

helhed og sammenhæng i forskningsproces og teoretisk referenceramme, fremgangsmåder, 

materiale og resultat. Validiteten afhænger i høj grad af den håndværksmæssige kvalitet og om 

der er argumenteret fornuftigt og overbevisende (ibid.). Med gyldighed forstås, om vi har 

undersøgt det, vi havde til hensigt at undersøge, om det er gældende og holdbart (ibid.; Fog 

2001). Pålideligheden, om det er til at stole på, vedrører bl.a. forskerens forhold til emne og 

interview og analyseproces samt interviewpersonernes troværdighed og konsistens i interviewet 

(ibid.). 

8.1 Metode
Metoden var dels en gennemgang af litteratur om udskrivningssamtaler og om sundhedsfrem-

mende vejledning mhp. indkredsning af begreber, der kunne tegne analyserammen, dels en 

kvalitativ undersøgelse. To udskrivningssamtaler blev optaget på bånd efterfulgt af interviews 

med patienter og sygeplejersker. Jeg valgte en kvalitativ metode, fordi emnet var meget lidt 

undersøgt. Kvalitative metoder søger dybtgående beskrivelser af sammenhænge frem for 

forekomst og udbredelse af enkeltelementer (Lunde 1993). 

8.2 Kilder, interviewpersoner og timing
Udvælgelseskriterier er væsentlige i en kvalitativ undersøgelse, da udvalget og begrundelser for 

disse er afgørende for undersøgelsens validitet (Lunde 1993). Informanterne er valgt ud fra de i 

Kapitel 5 beskrevne kriterier. De to patienter, der deltog, faldt ikke helt indenfor de kriterier, jeg 

selv havde sat. PB var et par år ældre, og de havde begge oplevet et subakut forløb ved det at PB 

havde fået ændret behandlingsplan fra en ballondilatation til operation et par uger før og PA var 

debuteret med en blodprop. Når jeg nu vurderer materialet, oplever jeg, at det nok snarere var 

mine kriterier, der var for forsigtige. Der opereres i dag et meget stort antal personer over 70 år 

og sågar over 80 år. Begge patienter oplevede at de ”havde et let forløb”. 

Ingen af de to patienter, der endte med at deltage, kunne umiddelbart huske 

udskrivningssamtalen tydeligt ved starten af interviewet. Det er et velkendt fænomen ved 

hjerteoperation, at korttids-hukommelsen kan være påvirket (Raja et al. 2004). Da jeg planlagde, 
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at patienterne skulle have været hjemme i en lille uge efter udskrivelsen med en begrundelse ud 

fra sundhed som handlekapacitet, tog jeg således også højde delvist for dette. Jeg oplevede begge 

patienter, som meget åbne og ærlige. Jeg oplevede ikke modsigelser i interviewene. Der er få 

passager i det ene interview, hvor jeg kan blive i tvivl om meningen, hvilket dog ikke har 

betydning for helhedsforståelsen. Denne patient talte meget hurtigt og bed sine sætninger af 

indimellem. 

De to sygeplejersker, der deltog, var erfarne og dygtige sygeplejersker. Inden udskrivnings-

samtalerne havde de nævnt en let nervøsitet, men hævdede efterfølgende, at de ret hurtigt næsten 

havde glemt båndoptageren. De virkede interesserede og i godt humør ved både samtaler og 

interviews. Ved interviewene konstaterede jeg ikke modsigelser, men kun modsigelser til 

handlingerne i udskrivningssamtalerne. De gav sig begge god tid. 

Alle interviewpersoner vurderes således til at være pålidelige og rimelige repræsentanter i 

forhold til emnet.

Jeg havde planlagt, at interviewet med sygeplejersken skulle ligge i dagene umiddelbart efter 

udskrivningssamtalen med den begrundelse, at sygeplejersken kunne glemme samtalen. Det 

skulle vise sig svært at udnytte interviewet godt nok på denne måde. Jeg havde for lidt tid til at 

lytte samtalerne igennem til at overskue betydningerne, så jeg kunne komme mere i dybden. Jeg 

er også overbevist om nu, at sygeplejerskerne ville huske samtalen mange dage efter, så det vil 

jeg tage til efterretning for eventuelle senere undersøgelser. 

Jeg havde valgt kildetriangulering ved såvel båndoptagelse af samtalerne som interview med 

både patienter og sygeplejersker for at komme i dybden med betydninger. Antallet af samtaler og 

interviewpersoner var valgt ud fra praktiske, tidsmæssige kriterier, ikke ud fra kriteriet om 

datamæthed, som ofte anbefales i kvalitative studier (Polit et al. 2001 s.44). 

8.3 Tematisering, interview, transkribering
Interviewet havde et defineret fokus (Kvale 1997), nemlig udskrivningssamtalen. Jeg 

udarbejdede en interviewguide, som var meget lidt strukturerende, i tråd med en nysgerrig 

eksplorativ tilgang (ibid.). Temaerne var dækkende, i det de primært tjente til uddybning af 

oplevelsen af samtalerne omkring roller, samarbejde og udbytte, da udskrivningssamtalerne var 

mit primære materiale. 
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Gyldigheden af udsagnene må sikres gennem samtalen (Kvale 1997). Derfor har karakteren af 

samtalen stor betydning for kvaliteten af data (ibid.). Jeg oplevede en nærmest uforbeholden 

åbenhed fra patienternes side. Personerne havde stort behov for at fortælle om deres forløb. Jeg 

mener den brede formulering af spørgsmålene, medvirkede til at få objektive beskrivelser frem, 

ikke forskerens perspektiv, samtidig med at jeg forsøgte at holde en fri drøftelse og ikke være 

bundet af spørgsmålenes formulering og rækkefølge. Jeg gav tid til refleksion gennem pauser og 

tavshed. Via strukturerende spørgsmål kom jeg tilbage til emnerne i min interviewguide til sidst.

I interviewene med sygeplejerskerne var det vanskeligere at få dem til at fortælle ud fra brede 

spørgsmål. Måske følte de, at de skulle kontrolleres og søgte bagtanker med spørgsmålene. De 

fortalte åbent og gav sig tid, da de først kom i gang. Set i bakspejlet kan det være en stor fordel at 

øve sig i at omformulere de enkelte spørgsmål inden interviewet. Måske kunne det have været 

virksomt at bede dem berette om konkrete eksempler fra andre udskrivningssamtaler for at 

illustrere fx den vellykkede samtale og sygeplejerskens rolle eller funktion.

Jeg transkriberede selv som interviewer alle interviewene, hvilket af nogle regnes for en sikring 

af gyldigheden, da transformationen fra tale til skrift så er mere valid, når man selv har været 

tilstede. Andre foreslår en styrkelse af pålideligheden ved at 2 transkriberer det samme materiale 

og når til konsensus om uoverensstemmelser. Dette var ikke ressourcemæssigt muligt og det er 

stadig yderst vanskeligt at fastslå reliabiliteten (Kvale 1997). Jeg var ikke til stede ved 

udskrivningssamtalerne, da jeg vurderede, at det ville påvirke kvaliteten mere, end hvis jeg var 

til stede og så til gengæld kunne foretage en mere valid transkribering.

Temaer og kategorier i fund er fremkommet gennem lang tids arbejde med data på forskellige 

måder: genlytning af bånd, analyse af de samlede udskrivningssamtaler og stemmerne hver for 

sig, ved at flytte rundt på post-it-sedler og gennem udarbejdelse af displays, visuelle diagrammer 

og skemaer, hvilket er med til at sikre troværdighed og gennemskuelighed (Dahler-Larsen 2002 

s.37ff). Sidst men ikke mindst har jeg drøftet kategorierne med min vejleder, som er erfaren 

indenfor kvalitative metoder. 

8.4 Forskerens forhold til emne og metode
Jeg har erfaret, at det kan være vanskeligt at forske i et emne, man længe har interesseret sig for. 

Selv om jeg arbejdede meget med min forforståelse inden undersøgelsen, havde jeg svært ved at 

gå induktivt og nysgerrigt til data i analysen. Det tog tid at lægge ”sin sygeplejerske” fra sig og 

tage forskerens ”øjne og ører” på. Først efter at have læst det transkriberede materiale gentagne 
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gange, når ordene var blevet til tekst i temaer ved en meningskondensering, opnåede jeg den 

afstand som gjorde, at jeg kunne begynde at se betydninger og kategorier. Jeg mener dog, der er 

hold i at hævde, at det mere var et problem i min egen arbejdsproces end et problem i forhold til 

undersøgelsens pålidelighed. Efter transskriberingen arbejdede jeg hele tiden med at skabe 

dialog med teksten. Hele tiden vendte jeg tilbage fra del til helhed og omvendt; fra 

udskrivningssamtaler til stemmer, fra tekst til stemmer, fra tekst til bånd. 

Det er krævende at være gæst i patientens hjem. Selv om jeg havde forberedt mig ved at tænke 

mange mulige situationer igennem og havde erfaring som interviewer, blev jeg alligevel grebet 

af stemningen, en form for ydmyghed. Ved den senere transkribering er der passager, som kunne 

have tjent en uddybning. Det er svært at bevare kontrollen i samtalen, og høre både det der siges 

og ikke siges, og måden det siges på, så man sikrer kvalitet og validering af udsagnene. Jeg kom 

enkelte gange til at lægge ord i munden på patienten. Jeg får dog også stillet fortolkende3, 

specificerende og opfølgende spørgsmål. 

Jeg har redegjort for min forforståelse og reference ramme, samt indbyrdes relationer mellem 

begreber, ekspliciteret processen og argumenteret for fund og relationer mellem fund, for dermed 

at styrke gyldigheden (Fog 2001). Jeg mener, der er konsistens mellem definition af problem, 

valg af teori, begreber og metode.

Til sidst vil jeg kommentere stringens og troværdighed i analysen. I mine fund, er der en vis 

form for overlapning mellem nogle af de enkelte kategorier. Det skal forstås sådan at nogle 

underkategorier også kunne tegne andre fund end de, de er beskrevet under. Systematisk 

samarbejde med en anden forsker eller mere tid kunne måske styrke analysen. Jeg mener dog 

også, at det der kunne fremtræde, som manglende gyldighed, kan hænge sammen med fundenes 

beskaffenhed. Jeg finder en relation såvel i cirkel bevægelse fra hovedfund til hovedfund, som 

mod midten. Da fundene således forstærker hinanden, er jeg usikker på, om det kunne have 

styrket gyldigheden yderligere, hvis der havde været mulighed for at tydeliggøre tematiseringer, 

kondensere og kategorisere de enkelte citater mere systematisk og finde alle afvigelser og 

sammenhænge. Hvis der med andre ord havde været mere tid. 

  
3 Steinar Kvale (1997 s. 137 ff.) beskriver forskellige spørgsmålstyper, som anvendes i det kvalitative 
forskningsinterview,  som kan være en stor hjælp for utrænede interviewere og også kan være til inspiration for en 
sygeplejerske, der skal vejlede patienter såvel som studerende og kolleger
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Havde det været muligt at undersøge flere samtaler og foretage flere interviews, kunne 

resultaterne være langt mere pålidelige. 

I næste kapitel vil jeg konkludere og inddrage diskussion af resultaterne i forhold til ovenstående 

aspekter. 

9 Konklusion og diskussion af resultater
Dette speciales fokus er udskrivningssamtaler med den bypass-opererede person; hvordan de 

foregår, og om de udnyttes til sundhedsfremme. 

Jeg tog udgangspunkt i to overordnede antagelser: dels at udskrivningssamtalen er en vigtig 

sygeplejesituation, hvor sygeplejersken kan gøre en stor forskel, dels at vejledningens hvordan er 

mindst ligeså vigtig, som hvad man vejleder i, måske vigtigere. 

Den indledende litteraturgennemgang viste: - at udskrivningssamtalen er meget lidt beskrevet, -

at litteratur om udskrivelse er skrevet ud fra fagpersonens perspektiv, at der er vægt på indhold, 

information og undervisning og - at patientens perspektiv er stort set usynligt.

Jeg har beskrevet nogle mulige formål og mål for udskrivningssamtalen i et sundhedsfremme 

perspektiv. Disse retter sig mod tryghed og uafhængighed, mod at forberede patienten til selv at 

tage ansvar og have kontrol, mod handlekompetence og patientens hverdagsliv.

Der er argumenteret for, at sygeplejersker er forpligtede fagligt, juridisk, samfundsmæssigt og 

etisk til at prioritere og kvalificere den vejledning, der foregår i forbindelse med 

udskrivningssamtalen.

Før den teoretiske belysning af udskrivningssamtalen og sundhedsfremmende vejledning, er det 

godtgjort via anden forskning, at patienter i overgangen fra indlæggelse til hverdagen efter 

hjerteoperation er i en sårbar situation og har behov for støtte og vejledning for at komme videre 

med deres liv og tage ansvar for deres sundhed. Følgende problemstilling blev indkredset: 

Hvordan opleves udskrivningssamtalen af patient og sygeplejerske? Hvad er der fokus på i 

samtalen, og hvordan udnyttes mulighederne for sundhedsfremme for den enkelte person i 

overgangen fra indlæggelse til livet efter bypass-operation?

Dette spørgsmål har jeg belyst på 2 måder. Ved teoretisk at indkredse, hvad sundhedsfremmende 

vejledning er og ved at undersøge to udskrivningssamtaler i praksis, ved båndoptagelse af disse 

og efterfølgende interview med de deltagende patienter og sygeplejersker. 
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Målet var både at beskrive personernes oplevelse af samtalerne, beskrive hvordan de foregår, 

diskutere fundene i forhold til praksis, samt beskrive nogle handlingsanvisende begreber for 

sygeplejersker i praksis.

• Jeg har vist, at udskrivningssamtalen, både teoretisk og i de konkrete samtaler, rummer

muligheder for at støtte en patient til sundhedsfremme. 

• Jeg har vist, at sygeplejersker oplever udskrivningssamtaler som en vigtig 

sygeplejesituation, hvor sygeplejersken kan hjælpe patienten til at fremkomme med 

spørgsmål, oplevelser og problemer, hjælpe til at ruste patienten til at komme hjem, til at 

skabe tryghed.

• Jeg har konstateret, at mange muligheder for sundhedsfremme ikke udnyttedes, alligevel 

oplevede både patienter og sygeplejersker de undersøgte samtaler som tilfredsstillende. 

• Derfor må jeg konkludere, at tilfredshed ikke kan anvendes som mål for, om vejledning 

er lykkedes i det perspektiv, som jeg har valgt. 

• Jeg har vist, hvordan fokus i de undersøgte samtaler var på den teoretiske sygdom, det 

normale forløb for en bypass-opereret patient og på at give information. Som i 

litteraturen, var der altså i praksis opmærksomhed omkring indhold og at give 

information ud fra den professionelles perspektiv.

• Det er sandsynliggjort, at dette perspektiv kan modarbejde sundhedsfremme; en person-

centreret vejledning, hvor patienten tager ansvar for sit liv og sin sundhed. 

• Det er begrundet, hvordan disse mønstre i relationen kan fremme passivitet eller 

modstand, skabe distance mellem patient og sygeplejerske og kan modarbejde en 

personspecifik tilgang til problemer og udvikling af konkret viden.

• Jeg har vist, at der i forbindelse med disse to samtaler var et ureflekteret brug af sprog og 

viden, for lidt fokus på relation og kontakt, som kan bunde i en forenklet materialistisk, 

lineær antagelse om kommunikation som informationsoverførelse.

• Jeg har beskrevet forskellige mekanismer, som kan være udtryk for, at sygeplejerskerne 

vil mindske det svære: Minimerende sprog, sprog der lukker og en humoristisk form.

• Jeg har beskrevet nogle retningsgivende begreber: den professionelle samtale, 

gensidigheds-relationen, sundhedsfremme og sundhed, som kan være en hjælp til 

udskrivningssamtalens hvordan.

• Jeg har fundet empowerment-ideen brugbar som vejledningsideologi for 

sundhedsfremmende vejledning, når empowerment ses både i forhold til proces og mål. 

Den peger på teknikker og metoder, som er nødvendige for en person-person-relation og 
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en udviklende dialog i samarbejdet mellem sygeplejerske og patient. Den vægtlægger det 

personlige ansvar og den enkeltes ressourcer. 

• Jeg har problematiseret forhold i sygeplejerskers kultur og organisation, som kan tænkes 

at være medvirkende til at hæmme et sundhedfremme-perspektiv og en personspecifik 

tilgang.

Jeg har fundet optagelse af udskrivningssamtaler kombineret med efterfølgende interviews 

brugbar som metode til at generere viden om, hvordan udskrivningssamtaler foregår, om 

beskaffenhed og relation og samarbejde, selv om en videooptagelse muligvis kunne tilføre mere 

viden om kropssproget.

Tidsaspektet og krav om omfang i en opgave som denne sætter begrænsninger for validering og 

diskussion af validering.

Jeg vurderer, at mine fund er af en rimelig kvalitet, da jeg har haft flere kilder, og da alle 

informanter vurderedes til at være troværdige.

Jeg kunne have styrket pålidelighed og gyldighed, hvis jeg havde været en mere trænet 

interviewer, og havde haft en større tidshorisont. Jeg kunne have arbejdet yderligere med 

analysen, og måske derigennem gjort kategorier og relationer mellem kategorier mere tydelige, 

og dermed muligvis have styrket troværdigheden af de enkelte underkategorier. 

Gyldigheden må naturligvis ses i forhold til de begreber og teorier, jeg har valgt. Jeg har tænkt 

sundhedsfremmende vejledning, og valgt teorier og begreber, som stemmer med vejledning som 

en social proces og sundhed knyttet til identitet og liv, som et produkt af personlige valg og 

værdier. Kun i denne forståelse kan mine resultater fremstå som sande.

Det, at afdelingen havde fået en ny pjece en måned inden undersøgelsen, kan have bundet 

sygeplejerskerne mere til ”manuskriptet” end ellers. De giver dog begge udtryk for, at de plejer 

at følge pjecen. Den nye pjece indeholder stort set de samme temaer, som tidligere har været 

emner i udskrivningssamtalen, blot er informationen uddybet, hvilket burde styrke 

sygeplejerskernes kunnen. Emnerne har længe været drøftet og forslag af pjecen været ophængt. 

Alt i alt mener jeg, at ovenstående kan have bidraget til, at fundene blev tydeligere, men ikke 

mindre gyldige. 
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Jeg kan naturligvis ikke generalisere omkring udbredelse ud fra 2 udskrivningssamtaler, hvilket 

heller ikke er målet i en kvalitativ undersøgelse (Lunde 1993). Jeg mener dog, jeg har 

sandsynliggjort, at de undersøgte samtaler ikke er enestående eksempler, da sygeplejerskerne 

selv er opmærksomme på deres mulige styring, da de begge oplever samtalerne tilfredsstillende, 

og da sygeplejerskerne vurderes til at være dygtige og erfarne. Samtidigt understøtter litteratur, 

sygeplejerskers snævre tilgang til sundhed og sygdom (Munck 2001; Wackerhausen 2002). 

Jeg har peget på nogle overraskende problemer i udskrivningssamtalens hvordan, som kan 

tænkes at have store konsekvenser for patientens udbytte og også sygeplejerskens faglige 

tilfredshed og sygeplejens resultater. Derfor vil jeg ud over at beskrive de perspektiver, jeg ser 

ud fra undersøgelsen, give nogle anbefalinger for praksis.

10 Perspektiver og anbefalinger for praksis 
Sygeplejersker må gøre sig klart, at kommunikation med og vejledning af patienter er en 

kompleks opgave, som kan være en faglig og personlig udfordring, der kræver viden, faglig 

diskussion og bevidsthed om begreber og mangeartede aspekter (Baile 2005). 

Jeg foreslår, at sygeplejersker både i praksis og i forskning skaber ligeså stor interesse og 

bevidsthed om vejledningens hvordan, forstået som relation, kontakt, sprog, som om 

vejledningens hvad (ibid.; Amtsrådsforeningen et al. 2003) og om udskrivningssamtaler og deres 

formål. 

Hvis sygeplejersker vil leve op til en sundhedsfremmende og personcentreret vejledning, må de 

se kritisk på egne antagelser om vejledning, forventninger til roller og opgaver som 

sundhedsvejledere (Anderson & Funnell 2000a&b), samt fokus, kontrol og styring i forbindelse 

med udskrivningssamtalen (Efraimson et al.). Evnen til virksom kommunikation kan tænkes, 

ikke bare at være af stor værdi og udbytte for patienten, men også føre til større faglig og 

personlig tilfredshed (Baile 2005), hvis sygeplejersker som sundhedsvejledere kan fralægge sig 

ansvaret som eksperter, for patienternes valg og udvikling og i højere grad tage ansvaret for en 

empowering proces og et miljø, hvor følelser er tilladt og rummet (Anderson & Funnell 

2000a&b; Arborelius 2001). 

Opmærksomheden bør rettes mod, at udskrivningssamtalen i et sundhedsfremme perspektiv har 

langt mere vidtrækkende funktion og muligheder end at give information og overføre teoretisk 

viden, som der tidligere har været mest fokus på i forhold til sundhedsvejledning (Maunsbach 

2002; Amtsrådsforeningen et al. 2003; Bager 2005).
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Dette speciale har mange ubesvarede spørgsmål. Kan det tænkes, at procedurer i andre 

sammenhænge har utilsigtede effekter og modvirker sygeplejerskers gode intensioner? Kan 

definitionen af sundhedsfremmende vejledning tænkes at gælde for andre vejeldningssituationer?

Mange forhold, der vedrører patienten, kan tænkes at have en betydning for hans tilbøjelighed til 

at tage styringen i og ansvar for indhold i samtalen. Han kender måske ikke sine muligheder og 

sygeplejerskernes kompetencer, han er måske ”skolet som hjertepatient” gennem mange år i 

sygehusvæsnet, og er måske ikke forberedt i forhold til sin hverdag med sygdom, når han 

kommer til udskrivningssamtale. Her er mange aspekter at undersøge. Patienterne havde ikke 

forberedt sig i forhold til et sundhedsfremme perspektiv.

Flere har med held afprøvet arbejdspapirer, som forbereder patienten før en samtale til at tænke i 

sin sundhed, sit liv med sygdommen, sine egne mål, muligheder og vanskeligheder i den 

forbindelse (fx Dalsgaard 2002; Zoffmann 2004).

Et studie af patientens perspektiv kunne lære sygeplejersker mere om, hvad der rent faktisk 

virker og opleves som handlekompetence. Hvad er det for krav patienter stiller, hvilke 

forventninger har de til information og vejledning, og hvad er det, der gør en forskel i deres liv 

efter bypass-operation. Det kunne hjælpe sygeplejersker til at udvikle mere emotionel, person-

og handlingsrettet, konkret information og vejledning (Moore 1994). 

I forhold til personer med hjertesygdom er viden og information om den teoretisk sygdom 

utilstrækkeligt. Sygeplejersker må arbejde med at give plads til eksistentielle og 

identitetsmæssige, personlige spørgsmål og forhold, som er vigtige ved kronisk sygdom 

(Charmaz 1983) og ved hjertesygdom og operation (Antoft 2001a&b). 

Doris Christensen (2001) har vist i en kvalitativ interview-undersøgelse med 10 hjertepatienter, 

hvordan viden ikke er en hjælp til at takle angst og usikkerhed i hverdagen. Viden og 

information om sygdommen er ikke nogen ressource for nogle af hjertepatienterne,...viden lader 

sig ikke integrere i livssynet og giver ikke et eksistentielt ”svar” på sygdommens og dødens 

udfordring men kan føre til en fastlåst usikkerhed... tilnærmelsesvis hele livet (ibid. s.65).

Der er yderligere områder, som kræver udforskning. For eksempel, hvordan sygeplejersker kan 

slippe deres rolle som ”ekspert” og om forhold og relationer i deres fag og organisation, som 
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konstituerer muligheder og begrænsninger for forandring, sundhedsfremme og empowerment-

tænkning?

Sygeplejersker må være bevidste om, at gode faglige hensigter, ikke nødvendigvis automatisk 

kommer til udtryk i den daglige praktik omkring vejledning. 

Wackerhausen har påpeget en tendens til, at sundhedsprofessionelle hopper på forskellige bølger, 

som ”holisme-bølgen” og ”sundheds-bølgen”, som forbliver primært en retorisk og sproglig 

nyskabelse (Wackerhausen 1996, 2002). Abstrakte, ofte højtravende modebegreber ændrer ikke 

praksis. Forandring af praksis er kompleks og bestemt af en lang række forhold i mikropraksis, 

den enkelte sundhedsarbejders praksis og makropraksis, som Wackerhausen kalder andre 

niveauer fx fag, institution og politik (ibid.). Det kræver ofte en selv-ransagelse på alle niveauer 

at ændre praksis (ibid.).

At blive en god vejleder inden for et sundhedsfremme perspektiv, er formodentligt hårdt arbejde, 

som kræver refleksion og diskussion i fagkollektivet og praktisk træning, gerne med observatør 

eller måske en båndoptager. 

Lad mig hermed afslutte med den udfordring for sygeplejersker, der gerne vil gøre en forskel ved 

vejledning ud fra et sundhedsfremme perspektiv. 
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12 Resumé:
Udskrivningssamtalen efter bypass-operation er organiseret og planlagt og sygeplejersker 

prioriterer den højt. I litteraturen er der fokus på indhold, og på at give information ud fra den 

professionelles perspektiv. Vi ved ikke hvordan udskrivningssamtaler foregår, og om de gør en 

forskel.

Formålet med dette speciale var dels at undersøge, hvordan udskrivningssamtalen opleves af 

patient og sygeplejerske, hvad der rent faktisk sker i forbindelse med samtalen, diskutere 

fundene i forhold til praksis, samt give et bud på begreber og teknikker, som kan være 

retningsgivende for sundhedsfremmende vejledning.

Dette bliver belyst ved litteraturgennemgang og ved optagelse af to udskrivningssamtaler i 

praksis samt interview med de deltagende patienter og sygeplejersker efterfølgende.

Før den teoretiske belysning af udskrivningssamtalen og sundhedsfremmende vejledning, er det 

vist, at patienterne har behov for støtte og vejledning for at komme videre med deres liv og tage 

ansvar for deres sundhed. Sundhedsfremmende vejledning defineres ud fra begreberne: samtale, 

relation, sundhed og sundhedsfremme og Empowerment præsenteres, som en mulig ideologi for 

sundhedsfremmende vejledning.

Udskrivningssamtaler og interviews blev transskriberet ordret og analyseret ved åben kodning, 

meningskondensering og –kategorisering samt ad hoc analyse. Stemmerne blev skilt ad og målt i 

forhold til anslag samt analyseret sprogligt.

Det konkluderes, at udskrivningssamtaler rummer muligheder for at støtte patienten til 

sundhedsfremme, og at mange muligheder blev overset i de undersøgte samtaler. 

Fokus blev, som i litteraturen, på den teoretiske sygdom, på at give information ud fra 

patientpjecen og på det normale forløb for en bypass-operation. 

Det fik konsekvenser for relationen, som blev præget af distance og sygeplejersken som ekspert. 

Personspecifikke problemer og følelsesmæssige emner blev vanskelige at tale om og 

forandringspotentialer oversås. 

Der er vist eksempler på sygeplejerskers teknikker for at mindske det svære.

Både patienter og sygeplejersker oplevede tilfredshed med udskrivningssamtalerne, så det 

konkluderes også, at tilfredshed i forbindelse med udskrivningssamtaler ikke kan bruges som 

mål for, om vejledningen er succesfuld i et sundhedsfremme-perspektiv. Til sidst gives forslag til 

yderligere forskning samt forslag til anbefalinger i klinikken.
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13 English summary:
Discharge interviews, - a support to health promotion in the transition from admission to life 
after coronary bypass-surgery?

The Discharge Interview is an organized, scheduled and prioritized task to nurses. The literature 

is about the content of discharge information, about giving information from a professional point 

of view.

The purpose of the present study was to investigate, how the discharge interview is experienced 

by patient and nurse, obtain knowledge of how discharge interviews are taking place, discuss the 

findings in a clinical perspective and make a proposal for concepts and methods, which could 

show a direction for health promoting interviews.

This is examined by a literature review and audiotaping two discharge interviews in the clinic as 

well as in-dept-interviews with both patients and nurses afterwards.

Before the theoretical illumination of the discharge interview and health promoting counselling it 

is shown, that patients have a need for support and advice to go on with their lives and promote 

their health. Health Promoting counselling is defined from the following concepts: dialogue, 

relation, health, health promotion and empowerment, which are presented as a potential for an 

ideology in health promoting counselling.

The discharge interviews and following in-dept-interviews were transcribed verbally. I 

performed an open coding, a meaning condensation, where the text was abbreviated in shorter 

themes, and a meaning categorization. The voices were separated and measured by words, and a 

linguistic analysis was performed.

It is shown that the discharge interview is a possibility to support the patient in health promotion, 

and that a lot of potentials were overlooked in the interviews studied. 

The focus was on the theoretical disease, on giving information from the brochure and on a 

standard-course for bypass-surgery. This influences the relationship, which was characterised by 

distance and the nurse as the expert. Person specific problems and emotional subjects were 

difficult to discuss, and potentials for change were overlooked.

It was shown, how nurses in different ways tried to avoid the difficult and problematic subjects. 

Both patients and nurses were content with the discharge interviews, which leads to the 

conclusion, that content cannot be a measure of whether the nurses succeeded in their 

counselling from a health promotion point of view.

Finally ideas for further investigations and proposals for clinical nursing are made.
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14 Bilagsoversigt

1. Ny patientpjece om udskrivningssamtale
2. Tidligere patientpjece
3. Idealforestilling om udskrivningssamtale
4. Generel introduktion til plejepersonalet
5. Brev med information og samtykke til patient
6. Brev med information og samtykke til sygeplejerske
7. Interviewguide patient
8. Interviewguide sygeplejerske
9. Eksempel meningskondensering
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Bilag 3: Min idealforestilling om udskrivningssamtale:

• At patienten føler sig lyttet til, anerkendt og accepteret som person, for sine meninger 

(også de måske ”forkerte” set fra et professionelt synspunkt) sine forhold osv.

• At patienten har fået lov at fortælle om sine følelser og oplevelser og har set muligheder 

for forandring som en fordel.

• At patienten sætter dagsordnen for, hvad der er væsentligt og vigtigt at tale om.

• At personen føler det er hans eller hendes liv, situation og hverdag, der er tales om.

• At patienten føler sig godt klædt på til at leve ”i kritisk samarbejde med sin sygdom” 

fortsætte sit liv og tage nogle beslutninger i forhold til det.

• At personen føler han har fået støtte til at tage ansvar og have kontrol over sit liv og 

bliver anerkendt for sine valg.

• At sygeplejersken lytter mere, taler mindre og får patienten til at tale og skaber en 

atmosfære, hvor det er trygt at fortælle om følelser og problemer.

• At sygeplejersken er nysgerrig, interesseret i den anden som person og er åben og 

udforskende i forhold til de problemer, muligheder og barrierer, der kan fremkomme i 

samtalen (sprog, kropssprog og signaler).

• At sygeplejersken sender klare og konkrete budskaber og konkretiserer forslag i forhold 

til den enkelte patient, giver begrundelser, præciserer i forhold til den enkelte person.

• At sygeplejersken fanger signaler, budskaber og behov, og stiller dem til diskussion.
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Bilag 4: Brev til afdelingssygeplejerske og introduktion til 
plejepersonale
Kære XXX

Tak for din interesse for mit projekt. Her lidt information til dig og personalet

Som sygeplejersker er vi altid interesserede i at gøre vores bedste for at hjælpe 

patienterne til at få et godt forløb. Vi ved at udskrivningssamtalen er en vigtig 

sygeplejesituation som overgang mellem indlæggelse og det at komme hjem og 

genoptage sit liv. Og vi ved faktisk ikke meget om, hvordan det reelt opleves.

Jeg vil gerne undersøge både patientens og sygeplejerskens perspektiv. Er der 

forskelle og ligheder? Måske kan vi se nogle kilder til at gøre det endnu bedre.

Jeg optage en udskrivningssamtale og efterfølgende interviewe sygeplejerske og 

patient. Det jeg vil bede om jeres hjælp til er at få kontakt til egnede patienter og 

sygeplejersker. Jeg vil i første omgang gerne have kontakt til 2 patienter og de 

sygeplejersker, der har passet dem.

Jeg vil gerne være i afdelingen i forbindelse med båndoptagelsen, så jeg kan hjælpe 

med det tekniske, men har fravalgt at være tilstede i forbindelse med samtalen, da det 

kan tænkes at påvirke samtalen for meget. Derudover vil jeg bede om tid og lokale til 

det efterfølgende interview et par dage efter med sygeplejersken.

De patienter jeg ønsker skal indgå, er elektive, midaldrende patienter, Ca. 50-70 år der 

er bypass-opereret. Altså en almindelig repræsentant for patientgruppen. Jeg vil gerne i 

kontakt med nogle, der har haft et nogenlunde glat forløb uden store komplikationer og 

nogle, der ikke har alvorlige andre lidelser eller handicaps. Det er vigtigt, da det kan 

tænkes at give helt andre behov og oplevelser. Da jeg skal besøge dem i hjemmet vil 

jeg også gerne at de ikke bor mere end ca. en times kørsel fra København.

De sygeplejersker, jeg ønsker skal indgå er erfarne sygeplejersker uden 

specialfunktion. Dvs. sygeplejersker der er vant til at deltage i udskrivningssamtaler, og 

har en vis rutine på hjertekirurgisk afdeling og har passet de pågældende patienter i 

forløbet.

Etiske overvejelser: I forbindelse med båndoptagelse og interviews kan der 

fremkomme følsomme oplysninger. Derfor vil jeg når afdelingen har skabt kontakten 
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sikre mig at personerne er informeret og herefter endeligt kan tage stilling til deltagelse. 

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og jeg vil ved enhver gengivelse af 

resultater sikre den enkeltes anonymitet.

Jeg håber at optagelse af samtaler og interviews med sygeplejersker vil foregå i uge 11 

og/eller 12. Interviews med patienter vil jeg gennemføre i deres eget hjem ca. 1 uge 

efter at de er kommet hjem. Det vil være bedst, hvis patienterne kort informeres og 

accepterer dagen inden udskrivningssamtalen. Jeg håber I vil tage imod afrivnings-

talonen

På forhånd tak for hjælp og støtte. Har I spørgsmål eller ønsker I noget uddybet, da 

kontakt mig gerne. Se også vedlagte information til patient og sygeplejerske.

Venlig hilsen Jeanette Rasmussen 

Tlf 39675961 eller E-mail: mylle62@rasmussen.tdcadsl.dk

Kopi til oversygeplejerske XXX
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Bilag 5: Brev med information til patienter
Til Personer, der har gennemgået en bypass-operation 07-03-2005

Jeg er sygeplejerske og har gennem mange år arbejdet på Hjertekirurgisk Afdeling. 
Jeg henvender mig til dig, fordi jeg gerne vil have lov til at optage den samtale, du skal have med 
personalet inden udskrivelsen samt senere tale med dig om, hvorledes du har oplevet samtalen.

Forskellige personer kan have forskellige behov og forventede problemer efter hjemkomsten fra 
hospitalet. Det er vigtigt at sygeplejersker prøver at hjælpe den enkelte bedst muligt i overgangen 
fra at være indlagt til at komme hjem efter operationen. Derfor vil jeg undersøge, hvad I som 
patienter får ud af samtalen.

Jeg anmoder dig hermed om tilladelse til dels at optage samtalen på bånd dels at kontakte dig 
efter udskrivelsen og eventuelt lave aftale om en samtale med dig i ugen efter. Samtalen vil vare 
ca. en time.
De oplysninger, der fremkommer vil blive brugt i en opgave og kun blive citeret i udpluk. Du vil 
i hele forløbet forblive anonym. Hvis der fremkommer navne eller udtryk som kan genkendes, 
vil disse blive ændret. Bånd og eventuelle notater fra samtalerne vil blive opbevaret 
omhyggeligt.

Du kan til enhver tid fortryde og trække dig og dine oplysninger ud af undersøgelsen.

Er du indstillet på at bruge lidt tid på dette, så underskriv venligst nedenstående talon og aflever 
den til sygeplejersken. Denne giver mig tilladelse til at optage samtalen på hospitalet og 
efterfølgende tage kontakt til dig hjemme. 

Venlig hilsen Jeanette Rasmussen

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på Telefon 39675961 eller mail-
adresse: mylle62@rasmussen.tdcadsl.dk

----------------------------------------------------- --------------------------------------------

Navn:________________________________________________________________________

Telefonnummer hjemme:____________________________ 

Jeg giver hermed Jeanette Rasmussen tilladelse til at optage den udskrivningssamtale jeg skal 
have med personalet samt kontakte mig efter hjemkomsten

__________  __________________________________________________________________
Dato: Underskrift:
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Bilag 6: Brev med information til sygeplejerske

Jeg henvender mig til dig, fordi jeg vil bede dig om tilladelse til at optage en 
udskrivningssamtale på bånd, og anmode om et interview, hvor vi taler om samtalen, en af de 
efterfølgende dage. Dette interview vil formodentligt vare ca. en 1 time.

På de thoraxkirurgiske centre i Danmark er det meste af ansvaret for udskrivningen overladt til 
sygeplejersker. Vi bruger meget tid på denne funktion og er alle interesserede i at gøre vort 
bedste for at lette patientens forløb. I den sammenhæng er udskrivningssamtalen en vigtig 
situation i skiftet mellem indlæggelsen og hjem. 
Der findes ikke meget litteratur om udskrivningssamtaler og vi ved faktisk ikke meget om hvad, 
der hjælper patienten og om de får det ud af det, vi tror. 
I forbindelse med min afsluttende opgave på kandidatuddannelsen i sygepleje har jeg valgt at 
undersøge dette.

Jeg vil være i afdelingen under samtalen. Det jeg vil bede dig gøre, er at vende båndet i 
båndoptageren, da jeg ikke vil forstyrre, ved at være til stede ved selve samtalen. Ellers skal du 
bare gøre dig umage med at gøre, som du plejer.

De oplysninger, der fremkommer vil blive brugt i min opgave og kun blive citeret i udpluk. Du 
vil i hele forløbet forblive anonym. Hvis der fremkommer navne eller udtryk som kan 
genkendes, vil disse blive ændret. Bånd og eventuelle notater fra samtalerne vil blive opbevaret 
omhyggeligt.
Jeg vil ikke videregive nogle oplysninger til afdelingens øvrige personale med mindre du har 
godkendt det.
Du kan til enhver tid fortryde og trække dig og dine oplysninger ud af undersøgelsen.

Er du indstillet på at bruge lidt tid på dette, så underskriv venligst nedenstående talon og aflever 
den til undertegnede. Denne giver mig tilladelse til at optage samtalen på hospitalet og 
efterfølgende tage kontakt til dig for at interviewe dig om udskrivningssamtalen.

Venlig hilsen Jeanette Rasmussen

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på Telefon 39675961 eller mail-
adresse: mylle62@rasmussen.tdcadsl.dk

----------------------------------------------------- --------------------------------------------

Navn:________________________________________________________________________

Jeg giver hermed Jeanette Rasmussen tilladelse til at optage en udskrivningssamtale, som jeg 
deltager i, samt kontakte mig efter nærmere aftale for et interview om samtalen

__________  __________________________________________________________________
Dato: Underskrift:
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Bilag 7: Interviewguide patient

Indledende: Hvordan er det lige nu at tænke tilbage på indlæggelsen? Hvad er det bedste minde? 
Og det værste du oplevede?

Umiddelbar oplevelse:

Du havde en samtale med en sygeplejerske inden udskrivelsen. Fortæl om dit umiddelbare 

indtryk af samtalen

Hvordan var det at afslutte indlæggelsen med en sådan samtale?

Hvad gik godt i samtalen? Var der noget, der var mindre godt?

Var der noget du kunne have tænkt dig anderledes?

Forventninger/behov:

Hvad gjorde du dig af tanker inden samtalen? Hvad havde du mest brug for at tale om inden? 

Lykkedes det?

Hvordan har det været at komme hjem? 

Har du erfaret nogle vanskeligheder siden du er kommet hjem? 

Er der nogle ting du savnede at være forberedt på...... støtte til....... viden om?

Evt Hvis Ja! Hvordan?

Indhold

Hvad var det vigtigt for dig at tale om? 

Fik du svar på dine spørgsmål i forbindelse med samtalen?

Er der noget, du nu kan se ville have været godt at tale om?

Vil du fortælle om hvilke emner i ellers snakkede om....?

Eventuelle spørgsmål afdækket ved aflytning af bånd

Udbytte:

Hvordan vurderer du dit umiddelbare udbytte af samtalen? Har den haft betydning for hvordan 

det var at komme hjem? 

Hvis Ja!  Vil du uddybe dette?

Afsluttende: Er der noget du har lyst til at sige til sidst? Fortælle om? Spørge om?
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Bilag 8: Interviewguide sygeplejerske:

Indledende:

Du havde den her udskrivningssamtale med en patient den anden dag. Hvordan var forløbet for 

denne patient, når du tænker tilbage. 

Fortæl hvad du tænkte om samtalen inden?

Umiddelbar oplevelse:

Fortæl om dit umiddelbare indtryk af samtalen..

Hvordan var det for dig at skulle gennemføre denne samtale?

Formål/mål

Hvad mener du generelt er vigtigt i forbindelse med en udskrivningssamtale? 

Hvordan tænker du samtalen kan være en hjælp i overgangen fra indlæggelse til at komme hjem?

Hvad tænkte du var vigtigt at tale om i forbindelse med lige denne samtale?

Hvad synes du lykkedes? Hvad synes du ikke lykkedes? 

Andre ting?

Samarbejde/indflydelse:

Hvad mener du at du som sygeplejerske kan bidrage med i forbindelse med samtalen?

Hvad synes du patienten skal bidrage med?

Udbytte:

Hvordan tror du samtalen fungerede som afslutning på indlæggelsen........... og som forberedelse 

til at komme hjem?

Hvad fungerede godt ved samtalen?

Var der noget, der fungerede knap så godt? 

Hvis Ja! Hvad?

Var der noget du nu kunne have tænkt dig anderledes?

Afslutning: Er der noget du vil tilføje? Fortælle om?
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Bilag 9: Eksempel på meningskondensering

Nedenfor vises et eksempel fra en af udskrivningssamtalerne. I midten ses interview-udskriften, i 

yderste venstre kolonne ses min optegnelser i forhold til hvad, der foregår. Yderst til højre ses 

mine optegnelser om, hvad samtales der om, hvilket også kan formuleres, som emne, fokus eller 

indhold.

Sygeplejersken 
vurderer, at 
smerterne ikke 
har ikke været så 
slemme

S viser tiltro til 
patientens viden

Patient får påbud 
om at passe på

S viser tiltro til 
patientens 
vurdering

S. Jeg starter med smerter, og det har du ikke haft særlig 
meget af, men du skal stadig passe på dit brystben, og det 
ved du godt!
P: (I baggrunden) Jaah!
S: Ikke noget med at dreje, vende og vride,(P: i baggrunden: 
Nej!) rejse dig op sådan her, men det er du jo fuldt fortrolig 
med
P: mumler i baggrunden JA, JA! Jeg har fået......
S: (afbryder) Det skal du jo fortsætte med! Og når du 
komme hjem og gerne vil ligge på siden. Stille og roligt, 
men hvis du har ondt og skal have smertestillende for det, 
(P: I baggrunden: ja) så skal om på ryggen igen. Så det 
øjeblik, du kan gøre det uden at det gør ondt, så er det ok. 
Ellers må du ikke ligge på siden
P: Nej, Nej!
S: Så forsøg stille og roligt
P: Ja, 
S: Det tror jeg sagtens du kan styre selv!
P: Det kan jeg sagtens finde ud af
S: Ja! Det kan du sagtens. Øhm, så omkring motion. Hvad 
er det du går til af motion?

smerter
brystben

motion
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