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English Summary  
 
Title: Patient and nurses in a hip accelerated patient procedure. 

This thesis examines what hip operated patients and nurses find important during the hip accelerated 

patient procedure at  orthopaedic surgical ward, in order to bring forth new knowledge and new nursing 

possibilities and care practices for hip operated patients.  

The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part deals with the 

scientific framework of the thesis, method of analysis, and the empirical method. Professor of 

philosophy Paul Riceour's phenomenological hermeneutical approach has, along with reader Birthe 

Pedersen's method of analysis, been chosen as the theoretical framework.  

Data collection has been carried out at Ortopædkirurgisk Afdeling at Randers Centralsygehus, where 

four patients and three nurses have been interviewed. The qualitative interview has been chosen as the 

empirical method, and is, among other things, inspired by professor of pedagogical psychology Steiner 

Kvale.  

From an analysis of the interviews, three themes emerged: Time, autonomy, and information, that are 

shared by patients and nurses. How the patients experience having to wait, and how the nurses have to 

decide nursing priorities in relation to the time advisable in the hip accelerated procedure. Furthermore, 

patients and nurses focus on autonomy, where patients are to be independent players in the accelerated 

patient procedure. Information is an additional important factor in the accelerated patient procedure. 

The important aspects of the care practise for both patients and nurses are the feelings of closeness, care 

for oneself, influence, understanding, and human attention where the patients are the centres of interest.  

It is concluded that it is vital for the accelerated procedure that the nurse changes role from being a 

somatic nurses to being the informative and primary nurse for the patient. The nurse is the one who 

creates continuity and ensures coherence during hospitalization. The patients take on a role where they 

support and help each other, so the patients can be discharged quickly.  

Finally, in the last part of the thesis, further research on the discharge conversations with patients and 

their relations is requested, and another important aspect could be how a special unit could be 

implemented in an orthopaedic surgical ward. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Resume 
 
I specialet undersøges, hvad hofteopererede patienter og sygeplejersker finder betydningsfuldt i det 

hofteaccelererede patientforløb på ortopædkirurgiske afdeling. Dette med henblik på at frembringe en 

ny viden og nye handlemuligheder i sygepleje og omsorgspraksis for hofteopererede patienter.  

Specialet er opdelt i en teoretisk og en empirisk del. Den teoretiske del omhandler specialets 

videnskabsteoretiske ramme, analyse metode og empiriske metode. Professor i filosofi Poul Ricoeur’s 

fænomenologiske hermeneutiske tilgang er sammen med Lektor Birthe Pedersens analysemetode valgt 

som specialets videnskabsteoretiske ramme.  

 Dataindsamlingen er foretaget på Ortopædkirurgisk Afdeling på Randers Centralsygehus, hvor fire 

patienter og tre sygeplejersker er interviewet. Det kvalitative interview er valgt som den empiriske 

metode og er blandt andet inspireret af professor i pædagogisk psykologi Steiner Kvale.  

 Ud fra en analyse af interviewene fremkom tre temaer omhandlende: Tid, autonomi og information 

som er fælles for patienter og sygeplejersker. Hvordan patienterne oplever at måtte vente, og hvordan 

sygeplejerskerne må prioritere deres sygeplejehandlinger i forhold til den tid, der er tilrådelig i det 

hofteaccelererede patientforløb. Patienter og sygeplejersker har desuden fokus på autonomi, hvor 

patienterne skal være selvstændige medspiller i det accelererede patientforløb. Information bliver 

yderligere en vigtig faktor i det accelererede patientforløb.  

Det betydningsfulde i omsorgspraksis for både patienter og sygeplejersker er følelsen af nærvær, 

egenomsorg, medindflydelse, forståelse og menneskelig opmærksomhed, hvor patienterne er i centrum. 

Det kan konkluderes, at det betydningsfulde for det accelererede patientforløb er, at sygeplejersker 

skifter rolle fra at være den somatiske sygeplejerske til at blive den mere informerende og primære 

sygeplejerske for patienterne. Sygeplejersken skaber kontinuitet og sikrer den ”røde tråd” under 

indlæggelsesforløbet. Patienterne påtager sig en rolle, hvor de er med til at støtte og hjælpe hinanden, så 

de hurtigt kan udskrives.  

I perspektiveringen søges yderligere forskning indenfor udskrivelsessamtalen med patienter og de 

pårørende. Et andet vigtigt aspekt er, hvordan en specialenhed implementeres i en ortopædkirurgisk 

afdeling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Forord 
 
Dette speciale omhandler hvad patienter og sygeplejersker finder betydningsfuldt i det accelererede 

patientforløb. I specialet er der foretaget en empirisk interviewundersøgelse på Ortopædkirurgisk 

Afdeling B7 på Randers Centralsygehus. 

Jeg vil hermed takke afdelingsledelsen for at måtte foretage undersøgelsen i afdelingen. Samtidig vil jeg 

gerne takke patienter og sygeplejersker, som har medvirket i undersøgelsen. I interviewsituationen har 

interviewpersonerne vist stor interesse og seriøsitet i forhold til deres besvarelser af mine spørgsmål. 

Jeg har oplevet en glæde og imødekommenhed, som jeg er taknemlig for, og interviewpersonernes 

personligheder gjorde et stort indtryk på mig. 

En stor tak til Randers Sygeplejeskole, som har været mig behjælpelig med at søge litteratur. 

Tak til min familie som har været en god støtte for mig. 

Til sidst vil jeg takke Lektor Birthe Pedersen for en stor hjælpsomhed og konstruktiv støtte og 

vejledning under hele specialets tilblivelse. Jeg har været glad for at være studerende i dette 

sammenspil.   

 
 
 
 
 
 
 

Anette Have 
Randers, oktober 2005 

       
                      Kontaktadresse: ahave@tdcadsl.dk
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1.0 indledning 
 
I dette speciale undersøges, hvad patienter og sygeplejersker finder betydningsfuldt i det accelererede 

patientforløb på ortopædkirurgiske afdeling. 

Jeg fik interessen for at undersøge det accelererede patientforløb, da jeg arbejdede som 

vikarsygeplejerske på en gastroabdominal kirurgiskafdeling, hvor der var indført accelereret 

patientforløb.  

Jeg plejede en ung pige, som har været igennem et medicinsk forløb for Colitis ulcerosa1. Tyktarmen 

var i mellem tiden blevet så angrebet, at det var nødvendigt, at patienten fik anlagt en stomi. 

Patienten havde, ud fra afdelingens standardplejeplan, fået detaljeret information, om baggrund for en 

tidlig mobilisering og ernæring. De mål, som skulle nås, var yderligere blevet gennemgået. I det 

præoperative forløb havde patienten ondt i hele kroppen med specielt fokus på skulder, mave og led af 

kvalme. Patienten havde et epiduralkateter, hvor der blev givet kontinuerligt smertestillende medicin.  

Fire timer efter, at patienten var ankommet i afdelingen efter operation, skulle patienten op at stå i 

samarbejde med afdelingens personale og undertegnede. Patienten forholdte sig skeptisk overfor planen 

og var grædende, og hun ønskede ikke at deltage. Efter en lille snak, hvor der i samtalen blev lagt vægt 

på, at hun vil kunne få det meget bedre, når hun kom op, indvilligede patienten. Bagefter gav patienten 

udtryk for, at hun ikke længere havde så ondt i kroppen og faktisk følte sig bedre tilpas. 

 Forløbet kan ses som et eksempel på et accelereret patientforløb, hvor patienten fik det bedre ved at 

komme op, og hvor de fysiske symptomer forsvandt. Der blev lyttet til patientens egen grænse for at 

have lyst og medindflydelse, men ikke handlet derefter. Plejepersonalet havde gjort deres erfaringer og 

med baggrund i den medicinske viden handlet ud fra, hvad der var bedst for patienten. 

 Hospitalernes fokus på at spare omkostninger og foretage besparelser, har sat gang i omstrukturering af 

de ortopædkirurgiske afdelinger. Som en konsekvens heraf, er der sket en optimering af arbejdsgange, 

som har medført forandringer af patientpleje og behandling, da der er sat fokus på effektivitet på 

bekostning af tid til patienter og sygeplejerskernes individuelle omsorg. Patienterne klager over 

fortravlede sygeplejersker, og at de skal vente i flere timer (Jakobsen 2000, Jonsson 1999:15, Svensson 

2004:19, Kehlet 2003, Husted 2004, Kvalitetsafdelingen Århus 2004, Mikkelsen 2004:14, Ellerbæk 

2005:5). 

Som en vigtig del af effektiviseringen, er der blevet etableret nye arbejdsgange og behandlingsformer, 

så som det accelererede patientforløb på ortopædkirurgisk afdelinger, og patientcentreret pleje, hvor der 

                                                 
1 Colitis ulcerosa er en kronisk betændelsessygdom, der fortrinsvis angriber endetarmen og den nederste del af tyktarmen. 
Betændelsesprocesserne udspiller sig overvejen i slimhinden, hvor den fremkalder blødninger og diarreer (Lademanns Læge 
Leksikon 1982, bind 10: 63). 
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ligges vægt på patienternes aktive deltagelse2 (Lofer 1990: 312, Ibid 2004). I artiklen ”Tæt På”, er 

konklusionen, at den korte indlæggelsestid på ortopædkirurgiskafdeling i Randers, har påvirket 

patienttilfredsheden i en negativ retning. Patienterne føler, at personalet er fortravlet. Derfor får 

effektiviteten indflydelse på kvaliteten af sygepleje, da sygeplejerskerne må løbe hurtigere for at nå 

sygeplejehandlingerne omkring patienterne (Scharnberg 2004).  

I 2002 (Wagner & Carlslund 2002) blev der foretaget en patientundersøgelse af det accelererede 

patientforløb indenfor abdominal hysterektomi. Undersøgelsen gav et noget tvetydigt billede af det 

accelererede patientforløb. Til trods for at kvinderne var tilfredse med det korte patientforløb med tidlig 

mobilisering og indtagelse af drikke, var der mange, der var utilfredse med manglende individuelle 

hensyn og afsavn i form af omsorg, information og opmærksomhed. Denne undersøgelse blev i 2004 

(Wagner & Carlslund 2004) efterfulgt af sygeplejerskernes vurdering af det accelererede forløb, hvor 

sygeplejerskernes umiddelbare oplevelse var, at de ikke at kunne imødekomme patienternes behov for 

nærhed og individuel pleje. Samtidig skulle sygeplejerskerne påtage sig en aktiv og koncentreret rolle 

og indsats i plejeforløbet, der medførte at sygeplejerskerne oplevede en større arbejdsbyrde med flere 

plejehandlinger indenfor en kortere tid. Først efter otte måneder, hvor sygeplejerskerne blev bekendt 

med rutinerne, og var fortrolige med disse, erfarede de, at kvinderne godt kunne klare et accelereret 

forløb.  

Patienttilfredshedsundersøgelser angiver, at der er nogle betydningsområder i det accelererede 

patientforløb, som er vigtig at tage højde for i sygeplejen. Derfor kunne det være væsentligt for den 

fremtidige sygepleje på ortopædkirurgisk afdeling, at undersøge patienternes og sygeplejerskernes syn 

på hospitalets etablerede arbejdsprocedurer og arbejdskultur omkring det hofteaccelererede 

patientforløb (Roikjær 1993, Nørager 1998:138, Pedersen 1999:154, Bæk - Jensen 2003, 

Kvalitetsafdelingen Århus 2004, Jensen 2004).  

I specialet vil jeg med patienternes og sygeplejerskernes interview som empirisk tilgang forsøge at åbne 

op for, hvad det vil sige at være patient og sygeplejerske i det accelererede patientforløb, og med en 

analysemetode, inspireret af Poul Ricoeurs fortolkningsteori, fremanalysere betydningsområder ved det 

accelererede patientforløb (Pedersen 1999). 

 
2.0 Baggrund 
En litteratursøgning3 blev foretaget, hvor det viser sig, at der indenfor det medicinske område er lavet 

en del forskning omkring accelererede patientforløb. Det accelererede operationsforløb findes indenfor 

                                                 
2 I udviklingen af det accelererede operationsforløb er der brugt synonymer som clinical pathway, fast – track surgery o.l. 
sideløbende med accelerated stay programs (Kehlet 2001). 
3 Der med søgeordene: accelererede patientforløb, effektivitet og patientforløb, accelereret kirurgi, hoftealloplastic, 
hoftekirurgi, patientforløb og kvalitetsudvikling, orthopaeedic nursing, cosst-effective, hip suegery, fast-track og clinical 
pathway, søgt på JCVUS bibliotek, Statsbiblioteket, Hovedbiblioteket i Randers, Randers sygeplejeskole. Databaserne 
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colonkirurgi (Kehlet1999/46, 2000/14, 2004/06, Kehlet 2005), hoftekirurgi (Parker 2004, 2004, 

Gyldengren 2003/21, Jensen 2004/27, Jensen 2004/27), hoftealloplastik operationer (Kehlet 2005, 

Husted 2004, Mc Donald:2004). Samtidig er der indenfor gynækologien foretaget sygeplejeforskning af 

det accelererede patientforløb af Wagner & Carlslund i 2002 og 2004. 

 Litteraturen viser, at der i udlandet er, som en konsekvens af forbedrede behandlingsmetoder og viden 

indenfor anæstesi, smertebehandling og ernæring, indført fast-track surgery, med mulig for nedsættelse 

af patienternes stressfaktor og heraf formindske indlæggelsestiden (Wilmore 2002:643-648, Kehlet 

2003: 1921-1927). I det accelererede patientforløb er der blevet sat fokus på kontinuitet, feedback, re- 

information og på patienternes daglige aktiviteter (Lindgren 1998:177-185). 

 Ved at optimere behandlingsformen i det præ -, og peri - og postoperative patientforløb repræsenterer 

det accelererede operationsforløb et behandlingskoncept til nedbringelse af operationsmorbiditet, 

hospitaliseringsbehov og rekonvalescens. Litteraturen påpeger, at ved at indføre nye operations – og 

anæstesimetoder samt mindre brug af blodtransfusioner, er det blevet muligt at reducere patientens 

indlæggelsestid. Resultaterne i det accelererede patientforløb peger på hurtig reetablering af 

organfunktioner, færre komplikationer og mindre tab af muskelmasse ved sammenligning af 

interventionsgrupper og kontrolgrupper. I takt med udviklingen inden for anæstesiologien og den 

postoperative smertebehandling, er der sket en betydelig forbedring af det tidligere postoperative 

resultat. En behandlingspakke med henblik på en reducering af patienternes gener. Patienterne kan 

udskrives tidligere, idet patienterne alment bliver mindre påvirket af operationen (Kehlet 2001, 2003, 

2004). 

 I det accelererede patientforløb optimeres smertebehandlingen med deraf følgende muligheder for 

tidlig mobilisering, hvor patienterne kommer hurtigere i gang. Derved reduceres indlæggelsesdagene. 

En reduktion af den kirurgiske stressrespons4, som medfører, at man reducerer belastning af lunger, 

hjerte, nyrer og hjerne, formindsker smerten, tab af muskelmasse og nedsat tarmfunktion. Yderligere 

fokuseres der i litteraturen på tidlig ernæring, og der orienteres om proteindrik og nødvendigheden af en 

tilstrækkelig kost. (Schou 1998, Kehlet 2001, Kehlet 2003:256,Husted 2004: 3194-3197, Kehlet 2004: 

3175).  

 Samtidig har patienterne fået en deltaljeret præ - og postoperativ information, og man får et indtryk af 

at et tværfagligt samarbejde mellem anæstesilæge, kirurg og den kirurgiske sygeplejerske også er vigtig 

for patienternes tidlige udskrivelse. Patienterne har vist sig at være glade og tilfredse med at komme 

hurtigt i gang (Husted 2004: 3194-9197, Husted 2004: 3197-3201, Kehlet 2000: 4204, Kehlet 2001: 

420-421, Kehlet 2004: 3175, Pedersen 2004). 
                                                                                                                                                                         
Goggle, Pubmed, Cochrane Library, Chinal, Bibliotek.dk. Internettet periopsygepleje.dk, aaa.dk/aaa/kva-ptus.htm. 
Tidsskrifterne: Sygeplejersken, Ugeskrift for læger og Vård i Norden  
4 Den kirurgiske stress reaktion bevirker en øget sekretion af katabolisk virkende hormoner der mindskes ved god 
smertebehandling. Derved reduceres belastningen af både hjerte og lunger, og patienterne får et mindre tab af muskelmasse 
og nedsættelse af patientens funktions niveau (Kehlet 2001).  
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2.1 Effektivitet og det accelererede patientforløb   
 
Baggrunden for at beskæftige mig med netop det accelererede patientforløb er et ændret menneske - og 

samfundssyn på denne patientgruppe, som skal have foretaget en hofteoperation. Denne patientgruppe 

bliver set på som ”raske” patienter under hele indlæggelsesforløbet på hospitalet, og patienterne har 

ansvar for egen træning (Pilmark 2004, Mikkelsen 2004). Den videre søgning viste, at der i Danmark er 

et meget begrænset materiale omkring det accelererede patientforløb for hofteopererede patienter. 

Overlæge Henrik Husted på Hvidovre Hospital har i en pilotundersøgelse med 13 patienter reduceret 

indlæggelsestiden fra 13 dage til knap syv dage ved at sætte fokus på præoperativ information, 

smertebehandling og tidlig mobilisering af hoftealloplastik opererede patienter. Ændringer i forhold til 

det konventionelle forløb udgjorde en fastsat udskrivningsdato, patientinformation og specialiseret 

behandling og pleje samt tidlig mobilisering (Husted 2004). 

En god smertebehandling kombineret med et intensivt mobiliseringsregime og en ændret postoperativ 

pleje er med til, at patienterne kan komme hurtigere i gang med de daglige aktiviteter end tidligere og 

derved reducere indlæggelsestiden for de hofteopererede patienter (Moïniche 1992: 1495-1499, Kehlet 

2004). 

I de senere årtier er udskiftning af led med proteser blevet almindeligt. Det er hovedsagligt patienter 

med slidgigt, der får foretaget disse operationer - de såkaldte hoftealloplastik operationer5.  På 

verdensplan er der på nuværende tidspunkt foretaget ca. 800.000 hofteoperationer, og det betragtes som 

værende en af de meste succesfulde og cost- effective operationer (Knutsson 1999: 1349). Dette har 

kunnet ladet sig gøre, pga. en bedre teknologi, hvor udviklingen generelt går i retning af specialisering 

på hospitalerne (Henderson 2000:46). Der er hvert år i Danmark ca. 7.800 patienter, som får en ny 

hofte. Incidensen er højest i aldersgruppen 70-79 år, men nutidigt udgør den yngre patient under 60 år 

en ikke uvæsentlig del af den samlede patientgruppe. En hoftealloplastik operation koster i Danmark ca. 

55.000 - 80.000 kroner. Derfor bygges der på effektivitet - produktivitet, hvor succesen måles ud fra, 

hvor mange patienter, der opereres og til den laveste pris. I forlængelse af kravet om effektivisering 

ligger der til stadighed et pres på det danske hospitalsvæsen om samtidig at forbedre kvaliteten i 

sygeplejen (Scheel 1989, Kahler 1995:14, Alban 1999, Kjærsgaard - Anderen 2000: 6392, Jørgensen 

2001, Husted 2003, Mikkelsen 2004, Pilmark 2004).  

                                                 
5  Primær slidgigt i hofteleddet er den hyppigste indikation for total hoftealloplastik, hvor de objektive tegn på degenerative 
forandringer i hoften er dels kliniske og dels røntgenologiske. De kliniske symptomer er primært smerter og 
bevægeindskrænkning, hvor de radiologiske forandringer er ledspaltereduktion som tegn på destruktion af brusken (Repten 
2001).   
Ved at foretage en operation vil det give patienten mulighed for en smertelindring og et øget funktionsniveau, der er dog 5-
10 % af patienterne som ikke opnår den forventede smertelindring efter en hoftealloplastik (Ibid 2001) 

 6



Der ligger en interesse i, at hofteopererede patienter i fremtiden befinder sig i kortere tid på 

hospitalerne. Forskning indenfor kirurgisk patofysiologi har klargjort hvilke faktorer, der kan medvirke 

til at nedsætte operationsrisiko og hospitaliseringsbehov, og som en konsekvens heraf er det muligt at  

forbedre det samlede behandlingsresultat. Dette er opnået ved at ændre på den tidligere konventionelle 

praksis6, hvor der tages udgangspunkt i et multidisiplinært tværfagligt behandlingsteam bestående af 

patienten, anæstesiolog, kirurg og den kirurgiske sygeplejerske (Wilmore 2002, Kehlet 2001, Hessov 

2001).    

 

2.2 Principperne bag det accelererede patientforløb 
 
Kendetegnene for det accelererede patientforløb er, at der sker en komprimering og omlægning af 

behandlingen, som påvirker pleje – og omsorgsmæssige handlinger. Der er sat fokus på et tværfagligt 

samarbejde mellem personale og patienter. En del af gennemførelsen af det accelererede patientforløb 

er patienternes medinddragelse, hvor information og kommunikation er vigtige parametre og en af 

grundstenene i det accelererede patientforløb. Informationen er mere systematisk tilrettelagt og 

grundigere, end det ville være i et konventionelt forløb. Patienten er velinformeret og aktiv samt tager 

medansvar for forløbet. Informationen indeholder, foruden den sædvanlige information om selve 

operationen, en gennemgang af de enkelte indlæggelsesdage med fokus på mål for ernæring, 

mobilisering og udskrivelses tidspunkt. Det accelererede patientforløb lægger op til en adfærdsændring 

hos både patienter og sygeplejersker. For sygeplejerskerne betyder det, at hun bevæger sig fra den 

somatiske sygepleje til at indtage en mere informerende rolle. Samtidig indføres en specialiseret enhed i 

afdelingen, hvor patienten har en primærsygeplejerske, som følger patienten fra første dag og til 

udskrivelse (Kjeldsen 1997). Enheden består af fagkyndige personale, som aktivt medinddrager og 

vejleder patienter igennem indlæggelsesforløbet (Husted 2004, Pedersen 2004). Derfor bliver 

information en væsentlig faktor for planlægning af opholdet i afdelingen og for patienternes motivation 

for aktiv deltagelse, og for at de kan føle sig klar til selve udskrivelsen  

 (Timm 1998, Jakobsen 1999, Jakobsen 2000, Hessov 2001, Rasmussen 2001, Kehlet 2001, Husted 

2004, Mikkelsen 2004, Jakobsen 2004). 

I det efterfølgende skema, har jeg valgt at illustrere komponenter, som er væsentlige for accelererede 

patientforløb, hvor alle kolonner er sidestillet og lige vigtige for, at et patientforløbet kan blive 

vellykket. Der er her tale om nye behandlingsmetoder indenfor kirurgien, der mindsker patienternes 

stressrespons og patienternes fysiske symptomer og nedsætter patienternes smerter. I det nye 

behandlings koncept arbejdes der i et tværfagligt team, hvor sundhedspersonalet har høj faglig 

                                                 
6 Den gammelkendte viden: at sengeleje, underernæring og unødigt anvendelse af sonder og katetre svækker og passiviserer 
operationspatienten, samtidig med at risikoen for komplikationer øges (Kehlet 2001, Hessov 2001, Gyldengren 2003).  
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kundskab omkring de accelererede patientforløb. Der arbejdes ud fra en adfærdsændring hos patienter 

og sygeplejersker. Hvor patienterne medinddrages og er aktive medspiller. Der er fastlagt et individuelt 

og målrettet træningsprogram for hver enkelt patient, hvor patienterne er aktive og motionerer i løbet  af 

dagen. Ved den tidlige mobilisering kan patienterne hurtigere opnå hospitalets målsætning med færre 

indlæggelsesdage. Tidlig indtagelse af mad bevarer optimeringen af tarmfunktionen, som har betydning 

for, at patienterne kommer hurtigere i gang og samtidig har kræfter til at gennemføre et individuelt 

planlagt træningsprogram. Sundhedspersonalet informerer patienterne, idet information er, som overfor 

angivet, en vigtig grundsten for hele det accelererede patientforløb og for patienternes motivation. 

Forståelse synes at være et helt fundamentalt træk ved og forudsætning for patienternes daglige 

livsudfoldelse og aktiviteter såvel fysiske som sociale (Wackerhausen 1997:8). Det er således 

betydningsfuldt, at patienterne forstår, hvorfor det er så vigtigt at blive mobiliseret så tidligt som  

muligt.  

 

Skema:1 Det accelererede patientforløb 

 

Det accelererede patientforløb 

 
Tværfagligteam Behandling Mobilisering Ernæring Information 

Faglig kundskab. 

Adfærdsændring hos 

patienter og 

sygeplejersker. 

Medinddragelse af 

patienter. 

Aktiv medspiller. 

Nye behandlingsmetoder 

nedsætter patienternes 

stressrespons. 

Mindsker de fysiske 

symptomer. 

Nedsætte smerter og 

nedsætter 

 

Motion 

Aktivitet 

Målsætning 

Reduktion af 

muskeltab. 

 

Kost 

Mål for 

ernæring 

Optime-

ring af 

tarmfunkti

-on. 

 

Planlægning 

Motivation 

Udskrivelse 

 

 

Nedsættelse af indlæggelsesdage og bibeholde patienttilfredshed 

Kilder: Jakobsen 1999, Jakobsen 2000, Hessov 2001, Kehlet 2001, Husted 2004, Mikkelsen 2004, 
Jakobsen 2004 
 

 

 

 
 
 

 8



2.3 Forskningsresultater af strukturerede patientinterview 
 
Evalueringscenter for Sygehuse har i samarbejde med fire amter på Sjælland i en rapport 

”Benchmarking7 af Ortopædkirurgiske Afdelinger i 4 Amter 2000” konkluderet (Ernst & Young 

2000:7-9), at det i høj grad er vigtigt at inddrage patientsynspunkter, når der ses på kvaliteten af 

kerneydelsen. I undersøgelsen viser det sig, at patienterne ser mere på periferydelserne, da de ikke har 

forudsætning for at kunne bedømme kerneydelserne. På de ortopædkirurgiske afdelinger angiver 

patienterne klare ønsker om helbredelse og overlevelse, og patienterne prioriterer disse ønsker højere 

end service og mad. I en master afhandling ”Evaluering af Det Danske Hoftealloplastik Register” 

(Jørgensen 2001:4), er opmærksomheden skærpet i forbindelse med kravet om bedre information. 

Derfor er det vigtigt at inddrage patienternes synspunkter, også når der skal diskuteres kvalitet af 

kerneydelser, for at kunne vurdere de ortopædkirurgiske afdelingers kvalitet i forhold til patienternes 

behov (Ibid: 2001). 

 Bæk – Jensen har (2004:66) i sin Ph. D. afhandling om ”Ortopædkirurgiske Patienters Prioriteringer af 

– og Tilfredshed med Sygehusvæsenets Ydelser” nået frem til at ortopædkirurgiske patienter prioriterer 

den lægelige behandling højest af alle sygehusvæsenets ydelser. Undersøgelsen viser, at patienterne får 

tillid til lægen, når lægen vægter en god information højt (Ibid 2004:63).   Patienternes tilfredshed 

afhænger af den skriftlige - og mundtlige information, som de får under behandlingsforløbet. En givet 

viden omkring mobilisering og ernæring er med til at motivere patienterne til at være aktive, og hjælper 

patienterne til at gøre indlæggelsesforløbet mere overskueligt (Hansen 2001). 

 I en patientvurdering (Jensen 1993: 4162) af behandling på en ortopædkirurgisk afdeling8 af 

hofteopererede patienter, er patienterne særdeles tilfredse med patientforløbet. Patienterne er blevet 

oplyst mundtligt såvel som skriftligt omkring indgrebet og evt. mulige komplikationer. Under 

indlæggelsen er de blevet instrueret i genoptræning og fulgt i ambulatoriet til en efterkontrol. 

Informationsniveauet er vigtigt for patienternes opfattelse af kvalitet, og er med til at øge 

patienttilfredsheden. Samtidig skal sundhedspersonalet være opmærksomt på, at patienterne ikke altid 

kan give udtryk for, hvad de har brug for at få at vide. Derfor kan manglende information gøre 

patienterne bange, irritable og angste (Zetterlund 2000:48). En god information er med til at fortælle 

patienterne, hvad der skal ske, så og patienterne får mulighed for at følge med i processen. Derved 

ligges der op til, at patienterne har brug for en individuel information, som tager udgangspunkt i 

patientens forskellige situationer. Samtidig viser det sig ofte, at personalet har for travlt, og derfor ikke 

tid til at lytte til patienternes spørgsmål (Edwards 2003:18-25). Derfor er det ikke altid, at det første 

møde med patienten forløber lige godt. Tidligere var det muligt at rette op på et sådant forløb og skabe 
                                                 
7 Benchmarking indebærer, at de deltagende afdelinger sammenligner data, som på forskellige måder beskriver afdelingens 
aktivitet. De deltagende parter kigger hinanden over skulderen for at finde forklaring på de forskelle, som konstateres og for 
at se, hvad der gør de bedste bedre (Ernst & Young 2000:7) 
8 Undersøgelsen er foretaget på Centralsygehuset i Næstved, Ortopædkirurgisk Afdeling 
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et tillidsforhold til patienten, men med det accelererede patientforløb hvor tiden er knap, kan det være 

svært (Ellerbæk 2005:5-6). 

I Sverige indgik 51 patienter i en undersøgelse, hvor patienterne blev spurgte om, hvordan de havde det 

efter deres hofteoperation henholdsvis seks uger og seks måneder efter deres indlæggelse. Mere end 

halvdelen havde komplikationer efter 6 uger i form af venethrombose, infektion i hoften, feber, 

urinvejsretention, obstipation, forskellige benlængder, men mere end 75 % havde ikke ondt 

(Knutsson1999:1353). Efter seks måneder viste undersøgelsen, at personerne havde fået øget deres 

livskvalitet med 11 % og efter de seks måneder var der kun få med komplikationer. Konklusionen blev, 

at det er vigtigt, at fysioterapeuter og sygeplejersker giver en information inden patienternes udskrives, 

hvilket kan påvirke, at patienterne kan klare efterforløbet i hjemmet bedre, fordi de har kendskab til evt. 

gener og samtidig får en viden om, at disse gener forsvinder med tiden (Ibid:1357). Undersøgelsen 

ligger også op til at følge patienterne i hjemmet og hjælpe dem igennem den første tid, hvor der kan 

være mange spørgsmål (Ibid:1358). 

 

 

2.4 Patient tilfredshedsundersøgelse på Ortopædkirurgisk Afdeling B7 

 
 Det er vigtigt at finde ud af, hvordan hofteopererede patienter oplever det accelererede patientforløb. 

Således bliver patienter, i et tiltagende omfang, inddraget i patienttilfredshedsundersøgelser med 

henblik på kvalitetsudvikling. Patienterne oplever hele forløbet på hospitalet, mens sundhedspersonalet 

kun ser brudstykker og øjebliksbilleder af patienternes forløb (Bæk - Jensen 2004:6).  

På Randers Centralsygehus bliver der foretaget patienttilfredsundersøgelser hvert andet år. I en rapport 

” Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus 3 målinger – Set med 

patientens øjne”, er der taget udgangspunkt i to tilfredshedsundersøgelser i år 2002 og 2004 

(Kvalitetsafdelingen 2003, 2004). Patienttilfredshedsundersøgelserne angiver den del af patienterne, der 

har været tilfreds eller utilfredse med den information eller den pleje, der er givet på ortopædkirurgisk 

afdeling B7 på Randers Centralsygehus. 

 Det accelererede patientforløb for hofteopererede patienter er indført i afdelingen i år 2003. Derfor kan 

det være interessant at undersøge, om der er sket en ændring i patienternes tilfredshedsopfattelse før og 

efter, at det accelererede patient forløb er blevet indført. I år 2002 (Kvalitetsafdelingen 2002) og år 2004 

(Kvalitetsafdelingen 2004), er der blevet stillet de samme spørgsmål til patienterne. Undersøgelsen 

ønsker at klarlægge, om patienterne er tilfredse med den sygepleje, omsorg og information, som 

patienterne har fået under deres indlæggelse. Søjlerne i figur 1 viser i %, hvor stor en tilfredshed der er 

blandt patienterne, når de bliver adspurgte om f.eks. forløb din modtagelse på afdelingen 
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tilfredsstillende? I 2002 er 83 % tilfredse, hvorimod kun 78 % i 2004 giver udtryk for tilfredshed med 

modtagelsen. Fik du den menneskelige støtte, du havde brug for fra personalet? I år 2002 var 87 % af 

patienterne tilfredse og et fald i 2004 til 80 %. I 2002 mener kun 80 % af patienterne, at de får den 

ønskede information, med et fald til 63 % i patient tilfredshed i år 2004. Patienterne synes heller ikke, at 

de har fået den information, som de har haft brug for inden operationen. I år 2002 var 78 % af 

patienterne tilfredse og kun 67 % i år 2004. Tallene forefindes i (bilag 1).  

 Figur 1 Patienttilfredshedsundersøgelse i 2002 og 2004.         
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*) 163 patienter i 2002 (Kvalitetsafdelingen 2002:26) og 96 patienter i 2004 ligger til grund for undersøgelse 

(Kvalitetsafdelingen 2004:26) 

 

Generelt ses der en faldende tendens i patient tilfredsheden fra år 2002 til 2004. Der ses en markant 

faldende tilfredshed med afdelingens informationsniveau. Dermed angiver undersøgelsen, at patienterne 

er utilfredse med de perifere ydelser så som kommunikationsniveauet i afdelingen. Samtidig ses en 

faldende tilfredshed med modtagelsen på afdelingen og den sygepleje som tilbydes. Det er heller ikke 

alle patienter, som føler sig klar til at blive udskrevet på udskrivelsesdagen.  

  Overordnet ses en faldende tilfredshed på alle parametre efter indførelse af det accelererede 

patientforløb. Det er altså muligt at formode, at den faldende tilfredshed med plejepersonalets omsorg 

og den information patienterne får under forløbet, er medvirkende til at patienterne føler sig mindre 

rustet til en hurtig udskrivelse. 
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2.5 Pilot projekt: et anderledes effektiviseret accelereret patientforløb 

 
Det accelererede patientforløb kan gennemføres efter forskellige principper. For at give inspiration til 

undersøgelsen, ønsker jeg at få belyst, hvordan det accelererede patientforløb foregår andre steder i 

landet.  

Flere sygehuse benytter Joint Care9 modellen i rehabilitering og genoptræningsfasen af hofteopererede 

patienter, hvor den europæiske version af Joint Care har tilpasset sig retningslinjerne efter europæiske 

forhold. Det viser sig at især Holland, England og Belgien har gjort mange gode erfaringer med Joint 

Care programmet. På landsplan arbejder Silkeborg Sygehus og Odense Universitetshospital10 også ud 

fra principperne i Joint Care Modellen11, hvor der er indført et anderledes effektiviseret patientforløb i 

afdelingerne, da ortopædkirurgiske afdelinger sætter fokus på kundevenlighed, høj patienttilfredshed og 

fortløbende kvalitetsudvikling og bedre resultatstyring (Mikkelsen 2004, Pilmark 2004). 

Grundidéen i Joint Care Modellen er, at indføre en specialiseret plejeenhed, hvor personalet er det 

samme gennem hele plejeforløbet. Det medfører engagerede medarbejdere, der synes, at det er sjovt at 

følge en patientgruppe tæt i hele forløbet. Samtidig er det de samme kirurger, der opererer patienter i 

Joint Care-regi, således at der skabes kontinuitet i gruppen omkring patienterne. Desuden etableres et 

”rask” miljø, hvad angår lokaler, udsmykning, møbler - og enheden skal udstråle raskhed overfor 

patienterne. 

 En af grundstenene er at ansvarliggøre, aktivere og involvere både patienter og pårørende under 

indlæggelsesforløbet. Patienterne bliver behandlet som raske og ikke som syge gennem hele forløbet. 

Pårørende får samtidig en aktiv rolle i behandlingsforløbet. Som et minimum deltager en støtteperson i 

det første informationsmøde, på indlæggelsesdagen og ved planlægning af udskrivelsen eller pårørende 

er medindlagt. Ved pårørendes tilstedeværelse mindskes risikoen for misforståelser eller manglende 

forståelse over for den information, som bliver givet. Dermed bliver information en vigtig faktor for, at 

patienterne kan skabe sammenhæng i indlæggelsesforløbet. 

Patienter, som skal have foretaget hoftealloplastik på Silkeborgsygehus og på Odense 

Universitetshospital, indlægges i hold på fem og ti patienter. Målet i Joint Care er blandt andet at 

stimulere til fællesskabsfølelsen, hvorfor fysioterapi og øvelser gives gruppevis. Således sikres, at 

patienterne er nået lige langt og har lettere ved at støtte og opmuntre hinanden. Det lægges op til 

                                                 
9 Joint Care Europe er et system for koordineret patientbehandling, der specielt er beregnet til at reducere 
hospitalsomkostninger, forbedre patienternes tilfredshed og begrænse den enkelte kirurgs tidsforbrug på et 
indlæggelsesforløb. Systemet er udviklet over en ti års periode i ASA på ortopædkirurgisk afdeling i Clearwater i Florida, 
hvor der udføres mere end 600 alloplastikker om året (Pilmark 2004).  
10 Før indføring af Joint Care lå indlæggelsestiden i 1999 på 17,3 sengedage/pt. Efter indføring af Joint Care er 
indlæggelsentiden  nu på 11,8 sengedage/pt (Pilmark 2004:15) 
11 Joint Care programmet har kørt på Ortopædkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus i nogle år. Programmet er anvendt på 
deres sengeafdeling (Mikkelsen 2004). Programmet startede op i Silkeborg i 03.2004. I Odense tages der udgangspunkt i 
Joint Care ud fra erfaringer fra Holland (Pilmark 2004). 
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patienternes autonomi og moralske ansvar overfor hinanden. Patienterne modtager samme information, 

opereres samme dag, ligger på samme stue efter operationen, træner sammen og opholder sig i øvrigt 

det meste af tiden på patienthotellet i Silkeborg. I Odense ligger patienterne på akutafsnittet de første 3-

5 dage efter operation og overflyttes til patienthotellet, når de fastlagte funktionskriterier for 

overflytning er opfyldt.  Patienthotellet er en væsentlig faktor for at kunne fastholde patienterne i 

opfattelsen af at være raske. Miljøet på hotellet giver en god atmosfære, hvor det sociale samspil 

mellem ligestillede12 virker motiverende og mindsker usikkerheden. Patienterne bliver orienteret om, at 

det er tale om en kort indlæggelse.  Efter operation skal patienterne hurtigt mobiliseres og målsætningen 

holdes for øje af sundhedspersonalet og patienterne. Patienterne skal være i deres eget tøj på første 

dagen efter operation og være aktive deltager for at kunne nå målsætningen om hurtig udskrivelse. 

Derved bliver tidsperspektivet en vigtig faktor i et accelereret patientforløb. Efter udskrivelsen 

anbefales patienterne at forsætte træningen. Det kan tage op til et år at genvinde den styrke, man havde 

tidligere (Mikkelsen 2004, Pilmark 2004).  

 

 

3.0 Afgræsning og formål 
 
Litteratur gennemgang viste, at det accelererede patientforløb for hofteopererede patienter overvejende 

er vurderet ud fra en medicinsk forståelse, hvor den hurtige mobilisering af patienterne har nedsat 

patienterne stressrespons, og at patienterne får det bedre, ved at de hurtigt kommer i gang. 

Samfundsmæssigt ses denne patientgruppe, som ”raske” patienter, og en patientgruppe, hvor der er 

store besparelser at hente. Således skal patienterne tage ansvar for egen genoptræning og være 

medansvarlige og aktive medspillere i et accelereret patientforløb. Der sættes krav til patienternes 

autonomi om at være selvstændige, ansvarlige, selvhjulpne og medgørlige. Et behandlingskoncept, hvor 

nye behandlingsmetoder støttes op med en tværfaglig kompetence og med fokus på patienternes 

autonomi og kontinuitet i patientplejen. Således arbejdes der ud fra et tværfagligt samarbejde med 

fysioterapeuter, personale og pårørende for at patienterne kan nå programmets målsætning. 

Arbejdsprocedurer og arbejdskulturen i afdelingerne bliver ændret, når der indføres accelererede 

patientforløb. I et accelereret patientforløb stilles nye krav til, at plejepersonalet påtager sig en mere 

informerende rolle i forhold til den somatiske sygepleje. Plejeteamets indsats bliver mere koncentreret 

omkring information.  

For at afgrænse det accelererede patientforløb yderligere, vil jeg afgrænse min undersøgelse til et sted, 

nemlig afdeling B7 på Randers Centralsygehus, hvor jeg tidligere har arbejdet og derfor kender 

                                                 
12 Det er en forudsætning, at patienterne ikke fejler andet ved indlæggelsen end primært slidt hofte. Derudover må 
patienterne være motiverede for at være på hold med andre hoftepatienter (Mikkelsen 2004).  
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afdelingen. Der er blevet indført accelererede patientforløb i 2003. Hver andet år er der foretaget 

patienttilfredshedsundersøgelse, hvor man fra 2002 til 2004 har set en faldende tilfredshed blandt 

patienterne. Undersøgelsen viser, at der er et fald i patienternes tilfredshed efter indføring af 

accelererede patientforløb, og patienterne giver udtryk for et fortravlet personale, hvor patienterne 

savner at blive taget imod i afdelingen. Patienterne mangler støtte fra personalets side, og de har brug 

for bedre information. Samtidig føler patienterne sig ikke klar til at blive udskrevet. Disse 

vanskeligheder kan påvirke sygeplejen i afdelingen. Et skisma imellem den tid sygeplejersken har til 

den enkelte patient og den sygepleje, hvor medmenneskelige relationer, omsorg og kommunikation 

vægtes, som gode værdier.  

Udfra litteraturgennemgangen ses, at patienternes – og sygeplejerskernes erfaringer med det 

accelererede patientforløb kun kendes i et meget begrænset omfang i Danmark indenfor hofteopererede 

patienter. Derfor er det relevant at foretage en undersøgelse af patienter og sygeplejerskers oplevelser i 

forbindelse med det accelererede patientforløb på ortopædkirurgisk afdeling. Når fokus bliver på 

hofteopererede patienter, er det for at afgrænse og fordi der netop indenfor ortopædkirurgiske hofte 

opererede patienter, er et meget synligt accelereret patientforløb, hvilket afgrænser undersøgelsen til 

følgende formål. 

 

Undersøgelsens formål 
 

• At undersøge hvad patienter og sygeplejersker finder betydningsfuldt i sygepleje i de 

accelererede forløb på ortopædkirurgisk afdeling 

 

Hensigten er et ønske om at frembringe ny viden, der kan få betydning for nye handlemåder i 

sygeplejen til gavn for patienterne og kunne forbedre sygeplejen og omsorgen for patienterne.  

 

4.0 Videnskabsteoretiske ramme og overvejelser over metode 

 
For at undersøge patienternes og sygeplejerskernes erfaringer, tages der udgangspunkt i hverdagslivet, 

hvilket indeholder udsagn om de betydningsområder, der har betydning for patienter og sygeplejersker. 

Den videnskabsteoretiske ramme for undersøgelsen tager udgangspunkt i en fænomenologisk 

hermeneutisk tilgang, hvor mennesket må stille sig åbent overfor et andet menneske. Derved rettes 

opmærksomheden imod den anden person og engagementet bliver refleksion i forhold til et andet 

menneske og en refleksion overfor den verden, som mennesket befinder sig i (Rentdorf 2000:10, 

Ricoeur 1979:25, Pedersen 1999:67). Specialet er overordnet delt i en teoretisk og empirisk del. Den 

teoretiske del omhandler den videnskabsteoretiske ramme for undersøgelsen, analysemetode samt etiske 
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og metodeovervejelser angående det kvalitative interview. Den empiriske del indeholder de empiriske 

fund, en analyse af disse samt en konklusion og perspektivering. Specialet er opdelt, hvor den teoretiske 

del omhandler afsnit 2-4, mens den empiriske del omhandler afsnit 5-10. 

 

4.1 Struktur og indhold 
 

Som teoretisk baggrund for analyse og fortolkning vil der specielt tages udgangspunkt i Ricoeurs13 

fortolkningsteori, som jeg vælger at udlægge så meget af som muligt, fordi det er nyt stof. Dette mener 

jeg er begrundelsen for den metode, som jeg ønsker at anvende. Ricoeur er kendt på grundlag af  sin 

tekstanalyse, som tager udgangspunkt i beretninger, og mennesket altid vil bruge sproget til at fortælle 

om deres oplevelser (Ricoeur 1979, Pedersen 1999, Pedersen 2003). Samtidig anvendes metoden 

allerede i sygeplejeforskning og er en videnskabelig anerkendt metode i faget. Flere sygeplejeforskere 

har allerede anvendt metoden til analyse af kvalitativt interviewmateriale (Pedersen 1999, Pedersen og 

Delmar 2003, Hounsgaard 2004). En analyse af Ricoeurs tænkning af diskursen belyses i afsnit 5.1., 

idet man i undersøgelsen benytter det fortællende sprog med et ønske om, at få indsigt i patienters og 

sygeplejerskers livsverden. Den skrevne tekst har indtaget talerens plads, hvilket belyses i 5.2. Til 

bearbejdningen af patienternes og sygeplejerskernes beretninger udvælges fortolkning, forklaring og 

forståelse, idet Ricoeurs teori er meget omfattende. Fortolkningen udgør en del af Ricoeurs tænkning af 

hovedpointen omkring det, der åbnes foran teksten, udlægges i afsnit 5.3, hvor forklaring og forståelse 

samler forskellige forståelser indenfor samfunds- og humanvidenskaben i et nyt tekstfortolknings 

paradigme i afsnit 5.4. I afsnit 5.5 belyses Ricoeurs udlægning af fortælling, hvor menneskets 

handlinger ses som en proces. Historien om mennesket kan ses som et skuespil, som har en begyndelse 

en midte og en afslutning.  

I afsnit 6 er det kvalitative interview valgt, fordi det giver mulighed for at åbne op for menneskelige 

udsagn, og hvad det vil sige at være patient og sygeplejerske i de hofteaccelererede patientforløb. Det 

kvalitative interview forløber gennem syv stadier: tematisering, design, interview, transskribering, 

analyse, verificering og rapportering. Tematiseringen er det undersøgeren vil undersøge, hvilket tager 

udgangspunkt i formulering af et forskningsspørgsmål (Kvale 2004). Henviser til formålet med 

undersøgelsen. 

 I afsnit 6.6 fremstilles Lektor Birthe D. Pedersens14 (Pedersen1999) tekstanalysemetode, som er 

inspireret af Ricoeurs udlægning af teksttolkning, hvor hele fortolkningsprocessen beskrives som en 

                                                 
13 Poul Ricoeur er fransk professor og filosof, der i et omfattende forfatterskab bl.a. har beskæftiget sig med vilje- og 
sprogfilosofien, i de senere værker med sammenhæng mellem historie og fortællinger. Ricoeur er kendt internationalt på 
grundlag af sin tekstanalysemetode (Hermansen 2002, Pedersen 1999). 
14 Birthe D. Petersen er lektor ved Institut for Folkesundhed – afdeling for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. 
Pedersen har i sin Ph. D- afhandling skabt en tekstanalysemetode inspireret af Ricoeurs tænkning (Petersen 1999) 
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proces, der bevæger sig på tre niveauer: naiv læsning, strukturanalyse og kritisk fortolkning. Ved hjælp 

af Pedersens analysemetode fremlyses både specifikke og generelle træk hos patienter og sygeplejersker 

i de hofteaccelererede patientforløb. Pedersens15 tekstanalysemetode er valgt og netop anvendt på 

sygeplejeberetninger på en åben og fortolkende måde. En systematisk hjælp til at højne analyse og 

fortolknings processen imod en kritisk fortolkning, som, med udgangspunkt i undersøgelsens formål, 

kan være med til at bibringe ny viden til sygepleje og omsorgspraksis for patienterne. 

 

 

5.0 Præsentation af Ricoeur´s fænomenologiske hermeneutiske tilgang 
 
Denne præsentation er udtryk for specialets videnskabsteoretiske ramme og analysemetode. I det 

følgende vil diskurs, teksttolkning, validering og objektivitet, mimesis’ tre stadier samt analysetrin blive 

fremstillet. 

 

5.1 Diskurs 
 
I undersøgelsen sætter patienter og sygeplejersker ord på oplevelser, derfor er det en sprogbegivenhed. I 

interviewene får patienter og sygeplejersker mulighed for at berette om deres oplevelser, og det er 

igennem diskursen, at undersøgeren kan få en viden, om et andet menneskets eksistens og handlinger. 

Der er tale om en reference-relation (Pedersen 1999:69,72, Ricoeur 1979:118). Patienter og 

sygeplejersker beretter gerne om deres oplevelser på ortopædkirurgisk afdeling, fordi mennesket 

indeholder et overskud af meninger. Dette hænger sammen med, at der i det fortællende sprog er 

personlige værdier og kendsgerninger, som er flettet sammen, og som er betydningsfulde for den 

enkelte person. Der præciseres i diskursbegrebet ”At nogen siger noget til nogen om noget”, således 

genoplives sporerne af det talte i teksten (Pedersen 1999:72). I undersøgelsen tages det udgangspunkt i 

patienternes - og sygeplejerskernes oplevelser på en ortopædkirurgisk afdeling, og hvordan både 

patienter og sygeplejersker oplever et accelereret patientforløb. Diskursen kan bruges til at beskrive, 

hvordan patienterne oplever at være indlagt, og hvordan patienterne oplever en ventetid inden 

operationen. Sygeplejerskernes oplevelser af tiden i forhold til patienterne og den udførte sygepleje. I 

undersøgelsen gives der mulighed for i interviewes, at både patienter og sygeplejersker kan fortælle om 

den verden, som de opholder sig i samt erfarer, når de er på hospitalet. Når et interview bliver foretaget, 

bliver diskursen derved bundet til en bestemt tid og et bestemt øjeblik (Hermansen 2002:24, Rendtorf 

                                                 
15 Lektor Birthe Pedersen har igennem mange år beskæftiget sig med sproget og erkendelse i sygeplejepraksis og er bl.a. 
inspireret af Ricoeurs tænkning (Pedersen 1999). 
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2000:69, Ricoeur 1979:39,137,139). Ifølge Pedersen: ” beretninger viser tilbage til den uafsluttet 

historie, vi står midt i, og således indeholder den på en måde såvel fortid, nutid som fremtid” (Pedersen 

1999:70). Disse beretninger indeholder således aspekter fra fortid, nutid og fremtid, der kan virke 

inspirerende til at kunne se nye muligheder og betragtninger, der kan være begyndelsen til et svar på 

problemformuleringen. Når patienter og sygeplejersker fortæller, skal det ikke opfattes som noget 

kunstigt, fordi mennesket har brug for at fortælle om deres liv, og det væsentlige i diskursen ligger i, at 

undersøgeren kan opfatte og forstå, hvad patienter og sygeplejersker ønsker at fortælle om. Derfor 

bliver patienter og sygeplejersker, inden undersøgelsen spurgt, om de har lyst til, på frivillig basis, at 

deltage i undersøgelsen, og patienterne og sygeplejerskerne har en betænkningstid med mulighed for at 

trække sig, selvom der tidligere er givet samtykke til at deltage i undersøgelsen. Et informeret samtykke 

indebærer, at deltagerne informeres om undersøgelsens formål og design, at det er frivilligt at deltage, 

og at de når som helst kan trække sig fra undersøgelsen. 

 En anden væsentlig faktor i sammenspillet mellem undersøger og de interviewede patienter og 

sygeplejersker er engagementet i samtalen. I forbindelse med at udføre et kvalitativt interview, er det 

vigtigt, at være opmærksom på det etisk eller moralske aspekt i diskursen, idet et sammenspil er 

afhængig af hinandens deltagelse, og dermed udfaldet af samtalen og undersøgelsens resultat. 

Undersøgeren skal derfor forsøge at forstå og respektere patienterne og sygeplejerskerne, og være villig 

til at indgå i en åben dialog, da interviewet kan påvirke interviewpersonen. Der er altså i interviewet tale 

om en gensidig respekt for hinandens synspunkter. I den ægte samtale ikke gælder det ikke for enhver 

pris, at gennemtvinge sin egen tolkning, men derimod at give patienterne og sygeplejerskerne plads til 

at komme frem med deres synspunkter og meninger. Idet interviewundersøgelsen kan bidrage med en 

viden, der kan være med til at forbedre vilkårene for patienter og sygeplejersker på ortopædkirurgisk 

afdelinger (ibid:79, Hermansen 2002:21). Derfor bliver det sanselige aspekt vigtigt for undersøgeren, 

idet kroppen indgår, som en væsentlig del, i at kunne forstå ordene og for at kunne skabe en mening om, 

hvad patienterne og sygeplejerskerne ønsker at ytre sig om. Undersøgeren skal være opmærksom på, at 

stemmen, tonen og stemmelejet har også indflydelse på, hvordan ordene forstås, og hvilken mening 

ordene får (Pedersen 1999). Samtidig er det vigtigt i interviewet, at undersøgeren stiller nogle 

spørgsmål, som patienter og sygeplejersker kan forstå, idet der fra begge parter er et ønske om, at tage 

udgangspunkt i et fælles tema, som kan være med til at besvare problemstillingen. Derved bliver det 

etniske og kulturelle aspekt derfor en vigtige faktor ”idet sproget refererer til, hvorledes man i et 

sprogfællesskab forstår sproget ud fra nogle fælles erfaringer om, hvorledes sproget bruges i praksis” 

(Ibid: 72). Undersøger og patient tilhører en fælles nationalitet og forstår hinandens sprog, idet det er 

det danske sprog, som tales. Undersøgeren er uddannet sygeplejerske og taler og forstår 

sygeplejerskernes sprog, eftersom begge parter er uddannet indenfor samme felt, og undersøgeren har 

tidligere arbejdet på Ortopædkirurgisk Afdeling B7 og kender til den daglige omgangstone i afdelingen 
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(Ibid 1999:94). I relation til det moralske aspekt kan det være første gang, at patienter og sygeplejersker 

skal fortælle om deres erfaringer, hvilket kan blive en meget følsom oplevelse for begge parter. 

Undersøgeren kan afhjælpe dette dilemma ved at skabe rammer for et trygt og tillidsfuldt forhold 

mellem patient og sygeplejerske – dette bliver nærmere beskrevet under ”dataindsamling og 

interviewguide”  

 

5.2 Fra tale til tekst 
 
Det næste skridt er en bevægelse fra tale til skrift, hvor interviewene nedskrives og bliver til en tekst. 

Dermed forsvinder den fysiske placering, så ansigt til ansigt relationen forsvinder, og der abstraheres fra 

det sociale sammenspil. Man skal være opmærksom på, at det transskriberede ikke længere indeholder 

visuelle aspekter ved situationen, patienternes og sygeplejerskernes fysiske placering, deres mimik og 

gestus forsvinder. Derved ændrer den tidligere moralske dimension, som knyttede sig til undersøger, 

patienter og sygeplejersker i samtalesituationen sig. Den levende tale har sat et spor, der kan bevares. Et 

spor er et aftryk, der bliver tilbage når f.eks. et menneske går forbi, og er bundet til en bestemt 

mellemmenneskelig situation. Når interviewene skrives til en tekst, har den skrevne tekst indtaget 

patienternes - og sygeplejerskernes plads. Sporet efterlades og aftrykket forbliver og peger fremad, og 

derved bliver teksten åben for en fortolkning. Når patienter og sygeplejersker fortæller, er beretningerne 

selvoplevet, meningsfuld og betydningsfuld for den enkelte person, og kan i den forstand siges at være 

”sand”. Det er en måde, hvorpå læseren kan tilegne sig, få indsigt og skabe forståelse for andre 

menneskers meninger og synspunkter. Det fortællende sprog bliver således ikke blot en kopi af en 

virkelig verden, men indeholder en dobbelt reference, idet den refererer til en kopi af en virkelig og 

fortolket verden (Ricouer 1979, Pedersen 1999, Hermansen 2002).  

Ricoeur fremhæver, at fortælleren ikke må forveksles med forfatteren. Idet undersøgeren er den 

konkrete person, der har konstrueret fortællingen, og patienter og sygeplejersker er talerøret, som 

forsætter med at tale til os ” Teksten erstatter relationen i dialogen, der umiddelbart forbinder den enes 

stemme med den andens hørelse” (Pedersen 1999:79). Det afgørende i denne sammenhæng er ifølge 

Ricoeur at forstå en tekst, er derfor ikke at vende tilbage til tekstens forfatter, det er gennem løsrivelsen 

fra forfatterens psykologi, at undersøgelsens sag kan fremhæves. Interviewteksten er derfor en 

ufuldstændig beskrivelse af de meninger, der kommer til udtryk i det levede interview med patienter og 

sygeplejersker. Det forhold, at mening og hensigt adskilles, skaber en ny situation, hvor forståelse og 

forklaring, for hvad patienter og sygeplejersker finder betydningsfuldt i et hofteaccelereret 

patientforløb, kan fremsættes. Derfor er det positivt at en tekst frigør sig fra ”en mental intentions 

formynderskab” (Hermansen 2002:54). Interviewteksten er ikke en færdig tekst, men opstår samtidig 

med at den fortolkes af læseren. Jo mere distance, desto større mulighed for ny erkendelse, dermed 
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frigør teksten sig fra situationens begrænsninger og åbner op for nye dimensioner og indfaldsvinkler for 

at kunne forstå verden på ny. Det kan få betydning for den fremtidige sygepleje på ortopædkirurgisk 

afdeling (Ricoeur 1979:61, Hermansen 2002:54). Endvidere vil det sige, at tekstens verden peger ud 

over sig selv og fortolkningen bliver et spil mellem distancering og tilegnelse, mellem tilegnelse og 

objektivering. Dermed bevæger læseren sig over konfiguering mod refiguration (Ibid 2002:158-174). 

Dette betyder i forhold til undersøgelsen, at interviewene bliver nedskrevet og således bliver til en tekst 

og dermed uafhængig af patienternes og sygeplejerskers aktuelle liv. Således opstår en ny forståelse 

mellem identitet og fremmedhed (Ricoeur:1979). Set i forhold til problemstillingen betyder det, at 

læseren igennem interviewene følger den forståelse læseren har af et accelereret patientforløb til en 

åbning af en fælles forforståelse af et accelereret patientforløb. Gennem dette kan fortolkeren være med 

til at åbne op for en ny viden og nye handlemåder for den omsorgspraksis, der ønskes udviklet i 

hofteaccelererede patientforløb.  

 

5.3 Tekstfortolkning - Teksten som paradigme for fortolkning af social handling 

 
En kritisk refleksions filosofi er ifølge Ricoeur, hvor det fænomenologiske kobles sammen med det 

hermeneutiske. Ricoeur hævder, at interessen for hermeneutikken ligger i måden, hvorpå samfundet 

opleves. For at kunne opnå indsigt, sker dette ved, at patienter og sygeplejersker fortæller om bestemte 

hændelser ud fra deres egen livsverden. Patienternes og sygeplejerskernes udsagn indeholder et 

overskud af meninger, der i undersøgelsen hjælper os til at skabe forståelser for menneskets betingelser, 

eksistens og handlings liv, hvor erkendelsen går omvejen over fortolkning. Derfor er tekstfortolkning 

det man ønsker at forstå, ” derfor ikke noget, som er skjult bag teksten, men noget som åbnes foran den” 

(Ricoeur 1979:169). Kunsten ligger ikke i, at læseren ikke påtvinger teksten sin forforståelse, men 

læseren i stedet stiller sig åben for tekstens udsagn. Dermed lærer mennesket at forstå sig selv ved at gå 

den store omvej over de tegn på menneskelighed, der er nedlagt i kulturværker. ”Hvad skulle vi vide om 

kærlighed og had, om etiske følelser og i almindelighed alt det, vi kalder selvet, hvis litteraturen ikke 

havde indført det i sproget og udtryk det? (Hermansen 2002:46). Dermed er det hermeneutikkens 

opgave hele tiden at søge ud mod erkendelsens grænser for at tolke det overskud af mening, der er gemt 

i patienternes og sygeplejerskernes livsverden, idet der i teksten ligger en handling. En handling som 

efterlader sig et spor og bidrager til fremkomsten af strukturer, og som bliver dokument for de 

menneskelige handlinger. I undersøgelsen kan interviewpersonernes handlinger og erfaringer bruges i 

andre og nye situationer i sygeplejepraksis. Det vil sige, at fortolkeren udlægger tekstens synspunkter, 

hvilket sker i et spændingsfelt mellem nutid og fremtid, og der vil altid være flere måder at konstruere 

og forstå en tekst på (Ricoeur 1979).  
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 Det er ved at tydeliggøre denne bevægelse gennem teksten samt denne frigørelse fra forfatteren og hans 

situation, som er med til at åbne for en ny verden samt mulighed for at skabe en ny forståelse.  En 

frigørelse som kan ses som handlingens sociale dimension. ”På samme måde som en tekst skilles fra sin 

forfatter, skilles en handling fra sin udøver og udvikler sin egen konsekvens” (Ricoeur 1979:76). 

Handlingerne skilles fra de interviewede personer og får deres egen konsekvens, hvilket sætter et spor. 

Disse handlinger bliver dokumenter for patienternes og sygeplejerskernes handlinger og erfaringer. En 

viden, som kan virkeliggøres og bruges i andre situationer, end hvor den kom fra (Ibid:76).  

 

5.4 Forklaring og forståelse 
 
 
 Dette indebærer en ny måde at nærme sig forklaring og forståelse på indenfor samfunds- og 

humanvidenskaben.  Ricoeur kommer dermed frem til et tekstfortolknings paradigme, og hvor der er 

tale om to grundlæggende indstillinger, som læseren kan indtage over for en tekst. Opgaven er at vise, 

at forklaring og forståelse hører sammen på en hermeneutisk bue, således at de ikke opfattes som 

hinandens modsætninger. Forståelse bliver selve den menneskelige væremåde, som beskrives som 

(Daseins) og en mulig måde at erkende på, hvorimod forklaring hører til selve den menneskelige måde 

at være på (Ricoeur 1979:40). Derfor kan der være flere forskellige måder at læse en tekst på og forstå 

undersøgelsens resultater på, hvorfor der kan opstå et fortolkningsproblem. En tekst må generelt 

udlægges, fordi den ikke blot indeholder en række sætninger, som skal forstås hver for sig, men der 

imod skal ses som en helhed.  Helheden består i et hierarkisk mønster, hvor der er tale om overordnede 

og underordnede emner. Denne totalitet og flertydighed er med til at åbne op for flere mulige læsninger 

og konstruktioner. Gætning og bekræftelse er på en måde cirkulært forbundet, som en subjektiv og 

objektiv tilnærmelse til teksten, hvor der tages udgangspunkt i den hermeneutiske cirkel. Ifølge Ricoeur 

kan læseren kun forstå denne helhed som skal ses ud fra delen, og delen ud fra helheden (Ricoeur 

1979:69). Forholdet mellem helheden og dele deraf efterspørger en særlig dømmekraft hos læseren 

(Rendtorff 2000:13, Hermansen 2002).  Ved at læse en tekst kan en fortolkning godt være mere 

sandsynlig end en anden, hermed argumenterer Ricoeur for en sandsynlighedslogik frem for en 

empirisk vertificationslogik. Dette skisma kan reduceres ved at gætteri og validering står i 

cirkelforbindelse med hinanden, hvor der skabes ligevægt i argumentationen. Derfor handler det om at 

validere sin fortolkning og skabe objektivitet i teksten. Hermed bliver validering en argumentations 

disciplin, hvor en fortolkning ikke alene må være mere sandsynlig, men mere sandsynlige end andre. 

Validering bliver en argumenterende disciplin ” der kan sammenlignes med lovfortolkningens juridiske 

procedure” (Hermansen 2002:65). Derved omhandler fortolkningens validitet et videnskabeligt 

kendskab til teksten. Der er ikke tale om en ond cirkel, den opstår først, når man begår fortolkningsvold 
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ved at fremstille harmoni, hvor der eksisterer disharmoni, hvor cirklen forfalder til de to yder punkter 

dogmatisme og skeptisme, og hvor meningsenheder kan forsvinde. For at undgå dette, kan det gøres ved 

at skabe ligevægt ved at gætterier og validering står i cirkelforbindelse med hinanden, og hvor der hele 

tiden skabes balance gennem argumentation. Idet korrelationen mellem forklaring og forståelse, mellem 

forståelse og forklaring i sidste ende er den hermeneutiske cirkel (Ricoeur 1973:164,174). Heri består 

ligevægten mellem gætteriets væsen og valideringsvidenskaben, som udgør det moderne modstykke til 

dialetikken mellem verstehen og erklären (Hermansen2002:66). 

 Det vil sige, at de to begreber ikke modsiger hinanden, men i et sammenspil kan styrke hinanden til at 

hjælpe til en bedre forståelse, og det er i den aktuelle dialog mellem tekst og læser, at forståelsen bliver 

til. Forståelsen gives ikke på forhånd, men skabes gennem fortolkningsprocessen. Dette giver læseren  

mulighed for at skabe en bedre viden om den verden, som læseren befinder sig i. Dermed nytter det ikke 

at gætte sig frem til en viden omkring de accelererede patientforløb. En acceptabel viden skabes først 

gennem fortolkningen af patienternes og sygeplejerskernes beretninger som en tekst.  

  

5.5 Ricoeurs udlægning af fortælling 
 
Ricoeur beskriver begreberne mimesis1, mimesis II og Mimesis III, som en forståelse for patienternes 

og sygeplejerskernes handlinger, hvor fortællingen anskues som en proces, som skal ses ud fra tre 

stadier. Disse benævnes prefiguering, konfiguering og transfiguering. 

Memisis I er fortællingens præfiguering. En praktisk for-forståelse, der indeholder en sproglig 

kompetence, som hjælper læseren med til at kunne forstå patienternes og sygeplejerskernes handlinger.  

En åbning som giver mulighed for forståelse af sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid.  

Konfigurationens memiesis II er den udformede og skabende aktivitet. Konfiguering er med til at skabe 

forståelse og sammenhænge i teksten, hvor konfigueringen arrangerer og ordner temaer i en begribelig 

rækkefølge, som skaber struktur til læserens forventninger. Således har teksten altid en begyndelse, en 

midte samt en afslutning (Kemp 1995, Pedersen 1999). Konfiguering hjælper læseren til at genkende 

den formelle regel og genre i teksten, og giver direktiver for møder mellem læser og teksten. Derved 

tilegner læseren sig budskabet i teksten, hvorfor det er læseren, der fuldender historien. Memesis II 

”Udgør analysens krumtap” (Hermansen 2002:76).  Forforståelses kunsten kommer i spil og den 

menneskelige eksistens fortolkes, idet de narrative kompetencer indsætter de fortællende sætninger. At 

komme fra konfiguering (mimesis II) til refiguering (mimesis III) sker gennem læsningen, hvor teksten 

først bliver til en fortælling i interaktionen mellem tekst og modtager.  Ved kommunikation og 

modtagelsen af teksten åbnes en verden, som er fortællingens verden. Hvor Ricoeur tager udgangspunkt 

i, at det kan ikke foregå uden referencer ” Sproget siger noget om noget, dvs.  der er nogen, der ønsker 

at udtrykke sig og dele den nye erfaring der foregår i situationen med en anden” (Pedersen 1999:77). 
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Hele den mimetiske proces skal ses som en helhed og er en cirkel mellem tid og forståelse, hvor der 

forekommer en fortolkningsredundans. Denne cirkel udgør ifølge Ricoeur den hermeneutiske cirkel 

imellem forståelse og forklaring, hvilket betyder at analysen er cirkulær (Ricoeur 1979, Kemp1995, 

Rendtorff 2002, Hermansen 2002). Metoden til fortolkningen af tekster kan beskrives som en proces 

med en række trin, man som læser må igennem. At forstå en tekst er at følge dens bevægelse fra mening 

til reference, fra hvad den siger til hvad den taler om (Pedersen 1999). Det er den mulige verden, som 

teksten åbner op for og udfolder, som kan være med til at berette om patienters - og sygeplejerskes liv. 

Idet det kan være en proces, som kan være med til at afdække nye væremåder og livsformer på.  

 
5.6 Sammenfatning 
 
Det væsentlige i forhold til specialets formål er at finde ud af, hvad patienter og sygeplejersker finder 

betydningsfuld gennem beretningerne. Der åbnes op for patienterne og sygeplejerskernes oplevelser og 

erfaringer med de accelererede patientforløb. Her er der ikke blot meningen bag teksten, men at der 

bliver refereret hen imod en ny viden og handlinger, som er interessant for det praktiske felt, der 

beskæftiger sig med det hofteaccelererede patientforløb.  

 

6.0 Metoden 
 

6.1 refleksion i forhold til metode og det kvalitative interview 
 
I dette afsnit beskrives hvilke overvejelser og valg, der er gjort i forhold til den kvalitative 

interviewundersøgelse ud fra specialets videnskabsteoretiske ramme, analysemetode og empiriske 

metode.  

 

Til at opfylde undersøgelsens formål har jeg valgt det kvalitative interview som undersøgelsesmetode, 

fordi det giver mulighed for at få en viden om patienters – og sygeplejerskers opfattelse af det hofte 

accelereret patientforløb. Samtidig ligger der en begrænsning i at indsamle beretninger, idet det kun er 

en meget lille del af praksis, der kan fortælles ud fra en konkret og enkeltstående situation (Pedersen 

1999). Ifølge Mag. Art. Jette Fog (Fog 1997) er det en måde kort at få indblik i et andet menneskes 

oplevelser og holdninger. Kombineret med Ricoeur’s fænomenologiske hermeneutiske tilgang og 

Pedersens analyse metode vil interviewundersøgelsen kunne bibringe til en viden om patienters - og 

sygeplejerskers hverdagserfaringer omkring et accelereret patientforløb. Det er således ud fra 

diskursen/dialogen, at der åbnes op for patienternes – og sygeplejerskernes livsverden og ufortolkede 
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beskrivelser, fordi de så præcist som muligt og med egne ord fortæller, hvordan de oplever og erfarer 

det accelererede patientforløb. Dermed bliver det enkelte menneske enestående, fordi vedkommende 

bringer sin egen livshistorie og oplevelser med sig. Idet mennesket i diskursen altid vil bruge sproget 

som udtryk for at sige noget om noget, vil der altid være en reference til den virkelighed, som der tales 

om. Det fortællende sprog bliver således ikke blot en kopi af en virkelig verden, men en dobbelt 

reference, idet den referer til en virkelig og en fortolket verden (Ricoeur 1979, Pedersen 1999, 

Hermansen 2002, Rendorf 2000). Kvalitativ forskning sigter på en forståelse af mening og betydning af 

fænomener og at skabe interesser for menneskers værdier og oplevelser i deres livsverden (Fog 

1997:14). I en kvalitativ undersøgelse må det nødvendigvis indgå som betingelse, og i den 

professionelle samtale er det ikke lige meget, hvordan jeg fornemmer den person, som jeg sidder 

overfor. Skabelse af en ny viden er således baseret på det, der sker mellem interviewpersonen og 

undersøgeren, og hvor det altafgørende er tilliden mellem de to (Kvale 2004). Ifølge Ricoeur er det at 

respektere en anden person at nære omsorg og forholde sig som en ligeværdig partner, hvor der er tale 

om et gensidigt afhængighedsforhold til hinanden (Kemp 2001:183, Rendtorff 2000:102).  

I det foregående har jeg beskrevet formålet med undersøgelsen, og dette omhandler interviewets 

tematisering. Der er truffet valg angående hvilke interviewform og analyseteknikker, der vil blive 

benyttet. Angående interviewets design, har jeg valgt at opnå den tilsigtede viden, ved at interviewe 

patienter og sygeplejersker på Ortopædkirurgisk Kirurgisk Afdeling på Randers Centralsygehus. 

Begrundelse for at vælge afdelingen er, at afdelingen har kørt accelererede hofte patientforløb siden 

2003 og pr. første februar 2005 indført en specialenhed i afdelingen, hvor der kun ligger hofteopererede 

patienter på stuen. To overlæger er ansvarlige for patienterne i dette team. I sygepleje er der 

patienttildelt sygepleje, og samtidig ligges der op til fra sundhedspersonalet, at patienterne er ”raske” 

patienter, og derfor kan klare så meget som muligt selv. I samråd med min vejleder er antallet af 

interviewpersoner afgrænset til fire hofteopererede patienter, som har været igennem et accelereret 

hofte patientforløb og tre sygeplejersker fra afdelingen, som har en god praksis erfaring. Udvælgelse af 

informanter er sket for sygeplejerskernes side efter deltagelse i et møde, hvor jeg fremlagde min 

projektbeskrivelse. Patienterne er udvalgte ud fra inklusions - og eksklusions kriterier i samråd med 

afdelingssygeplejerske og ud fra operationsdag. Samtid har patienterne skulle kunne tale dansk og ikke 

have psykisk lidelser. Dette for at sikre, at det er muligt for interviewpersonerne at besvare 

interviewspørgsmålene. Informanterne er således ikke udvalgt efter et tilfældighedsprincip, som elles 

kan være med til at øge en kvalitativ undersøgelses validitet og gyldighed (Kvale 2004). Det lille antal 

af interviewpersoner kan ligeledes medføre, at det ikke er muligt at generalisere menneskers udsagn 

ifølge Kvale (Ibid 2004). Yderligere er der ikke taget hensyn til køn og alder, og det er tilfældigt, at det 

er fire mænd, der skal opereres i samme uge. At det kun er mænd der interviewes kan komme til at 

påvirke resultaterne i undersøgelsen. 
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 Der er udarbejdet en interviewguide. Interviewguiden indeholder en række af de råemner eller 

spørgsmål, der søges afdækket. Der søges at få belyst en viden omkring, hvad der er betydningsfuld for 

patienter og sygeplejersker inden operation, under selve indlæggelsen og i udskrivelsessituationen, og 

Hvor spørgsmålene er med til at styre processen. I det kvalitative interview handler det om at have 

formålet med forskningen for øje, men det handler også om at kunne sætte sig ud over interviewguiden 

for at kunne stille opfølgende og nye spørgsmål (Delmar 1999:58). Åbne spørgsmål kan give 

spontanitet og righoldige svar, og hvor den interviewede selv når frem til betydningsenhederne. 

Spørgsmålene skal derfor være korte og nemme at forstå, derfor afprøvede jeg mine spørgsmål, inden 

det første rigtige interview i afdelingen blev foretaget, på nogle venner (Kvale 2004:134). I øvrigt skal 

jeg som undersøger være opmærksom på, at det ofte i de sidste sætninger i en beretning, der er 

betydningsfuld, fordi viden konstrueres i samtalen (Pedersen 2003:101).  

Interviewene optages via en digital diktafon og transskriberes efterfølgende til tekst, hvor alle mundtlige 

meningsudsagn nedskrives uændret. Derved bliver den skriftlige diskurs en måde at frigøre sig fra 

ophavsmanden og den person, der har fremsat teksten. I teksten er der efterladt et spor, som forbliver og 

derved bliver teksten åben for fortolkning. Derved bliver det lettere at formidle meningen med 

patienternes – og sygeplejerskernes historie til læseren. Således bliver transskriptioner ikke kopier af en 

oprindelig virkelighed, men fortolkningsmæssige konstruktioner (Ricoeur 1979, Pedersen 1999, Kvale 

2004) 

 

I det følgende vil undersøgelsens design blive beskrevet: omkring valg af sted, plejeform, valg af 

informanter i afsnit, interviewguide og indsamling af data, databearbejdning, etiske overvejelser og 

overvejelser over metode.  

 

 
 

 

6.2 Valg af sted og beskrivelse af et accelereret patientforløb  
 
 
Indsamling af det empiriske materiale finder sted på Ortopædkirurgisk Afdeling B7 i marts måned 

2005. Ortopædkirurgisk afdeling har 48 senge fordelt på to sengeafsnit A7 og B7. Siden november 

måned 2003 er sengeafdelingen, skadestue og ortopædkirurgisk ambulatorium ved Grenå Sygehus 

blevet en del af den ortopædkirurgiske afdeling på Randers Centralsygehus. Afdelingerne har et samlet 

optagerområde på ca. 200.000 borgere og varetager basisbehandling af de ortopædkirurgiske sygdomme 

(Kvalitetsafdelingen Århus 2004:15). Afdeling B.7. har specialiseret sig i hofte - og knæalloplastic 

operationer, og der modtages også patienter med hoftebrud. Afdeling A.7. modtager kortidspatienter, 
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hvilket er skulder- eller øre-, næse- og halspatienter. Begge afdelinger har fælles oversygeplejerske men 

hver deres afdelingssygeplejerske og hver deres personaler (Kvalitetsafdelingen 2004, Ellerbæk 2005).  

 Afdelingens belægningsprocent var 99,7 % i år 2003 (Kvalitetsafdelingen Århus 2004:14) og 97,5 % i 

år 2001 (Kvalitetsafdelingen Århus 2002). Varigheden af det accelererede patientforløb var 5,1 dage i 

2003 mod tidligere indlæggelsesdage på 6,2 dage i 2001. I afdelingen opereres henholdsvis tre 

hoftealloplastik patienter om tirsdagen og to hoftealloplastik patienter om torsdagen, hvoraf den ene af 

patienterne er en revisionshofte, hvorfor operationen tager længere tid. 

Er patienten selvhjulpen kan patienten tilknyttes til patienthotelet det første døgn inden operation. Ellers 

indlægges patienterne i afdelingen første dag, hvor de introduceres af en sygeplejerske omkring 

indlæggelsesforløbet, og patienterne får taget blodprøver, og de taler med en fysioterapeut og en 

ergoterapeut. Afdelingen har fokus på at få patienterne mobiliseret lige efter operation og meget gerne 

den første gang om aftenen. Patienterne bliver instrueret i øvelserne af en fysioterapeut til 

forundersøgelsen og næste dag efter operation kommer en fysioterapeut og laver øvelser med 

patienterne.  Således kommer patienterne igennem øvelserne fire til fem gange inden udskrivelse. En 

fysioterapeut kommer også og træner med patienterne i weekenderne. Den første dag hjælper en 

sygeplejerske patienten op. Desuden bliver der udleveret smertestillende medicin for første gang om 

aftenen eller efter behov, når patienterne er tilbage fra operation. Der er en forventning til patienterne, at 

de helst skal op og spise så hurtigt som muligt, så der bliver tilbudt en hospitalskost om aftenen. De 

næste dage skal patienterne helst være så selvhjulpne som muligt og lave deres øvelser, men kan 

selvfølgelig få hjælp fra sundhedsplejepersonalet.  

 

6.3 Plejeform 
 
Plejeformen i afdelingen er tildelt patientplejen, der prøves at tilrettelægges således, at plejepersonalet 

er tilknyttet samme patient under indlæggelsen og varetager patientens behov, krav og ønsker. Der 

arbejdes i afdelingen ud fra tre team: grøn, blå og rød, hvor der i hvert team er 5-6 plejepersonaler, som 

består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. De dækker døgnets 24 timer, men der 

planlægges, at der i en dagvagt er 2-3 plejepersonaler hvor af den ene er en sygeplejerske, som skal tage 

sig af 8 patienter afhængig af belægningen i afdelingen. Derved bliver kontaktsygeplejersken en 

ressourceperson, der sammen med det øvrige personale i afdelingen skal sikre et pleje- og 

behandlingsforløb for patienten og dermed medvirke til et positivt indlæggelsesforløb i afdelingen.  
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6.4 Valg af informanter 
 
 I det følgende beskrives udvælgelsesstrategien, hvori inklusions - og eksklusionskriterier for  

ortopædkirurgiske patienter og sygeplejersker indgår. Udvælgelsen af deltagerne kan ydligerer være 

med til at styrke en kvalitativundersøgelses validering (Hall 1999).  

Patienterne er udvalgte efter tilfældighed, hvorfor det er de første fire patienter, som indlægges på 

ortopædkirurgisk afdeling i den uge interviewet ønskes afholdt, der deltager i interviewet. Interviewene 

bliver foretaget i marts måned, dagen før eller på selve udskrivelsesdagen. 

Inklusionskriteriet er, at patienterne er førstegangs hofteopererede patienter, og de har gennemgået et 

accelereret patientforløb. I øvrigt skal patienten have en viden og erfaring med sig fra en hofteoperation 

og være villig til at deltage i undersøgelsen.  

Eksklusionskriterier er, at patienter skal kunne kommunikere og være i stand til at tale dansk. 

Patienterne skal være vågne og klare i forhold til egne data, og de skal ikke have psykiske forstyrrelser 

og andre lidelser. De udvalgte patienter fremstilles i nedenstående skema i forhold til køn, alder 

indlæggelsesdage og socialstatus:  

 

Skema 3: Undersøgelsen inkluderer følgende patienter: 

Person Alder 

(år) 

Køn Indlæggelsestid 

(dage) 

Socialt 

A 66 Mand 5  Bor alene i et lille hus og klarer selv madlavning og 

rengøring. Tidligere landmand og har solgt gården 

men bibeholdt skoven. Arbejder som altmuligmand 

på en institution  

B 72 Mand 5  Bor sammen med rask hustru. Tidligere landmand. 

Har solgt gården og bor i hus. Bringer mad ud til de 

ældre og hjælper til med høsten på nabogården 

C 78 Mand 8  Bor sammen med aktiv og rask hustru. Tidligere 

landmand og bor i hus. Læser meget og skriver 

læserbreve. 

D 82  Mand 10  Bor sammen med syg hustru. Tidligere rendegraver, 

forpagter og landmand. Får hjælp af hjemmepleje til 

at komme i og ud af sengen.  
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 Patienterne som er mænd har en gennemsnitlig alder på 74,5 år. De har i gennemsnittet været indlagte i 

7 dage. Socialt er det kun en af patienterne som bor alene og to bor sammen med rask hustru og en med 

en syg hustru. Alle fire har haft forskellige jobs men det gælder for dem alle, at de tidligere har arbejdet 

som landmænd. Konklusion: der er her tale om forholdsvis ældre mænd, men i forhold til statistikken en 

gennemsnitsalder for en hofteoperation.  

 

 

Sygeplejerske 

 To sygeplejersker valgte frivilligt at deltage i undersøgelsen efter fremlægning af min 

projektbeskrivelse i afdelingen, den tredje sygeplejerske blev spurgt af afdelingssygeplejersken.    

Inklusionskriterier er at sygeplejerskerne skal have arbejdet på ortopædkirurgiskafdeling i mere end to 

år og have et godt kendskab til patienter som hofteopereres. De udvalgte sygeplejersker fremstilles i 

nedenstående skema i forhold til alder, køn og ansættelsestid: 

 

Skema 4: inkluderer følgende sygeplejersker: 

Person Alder 

(år) 

Køn Ansættelsestid

(år) 

E 31 Kvinde 4 

F 36 Kvinde 3 

G 31 Kvinde 2,5 

 
Sygeplejerskerne er kvinder som i gennemsnittet har været ansat i 3,16 år og har en gennemsnitsalder 

på 32,7 år. Konklusion: der er her tale om en moden personalegruppe med en god faglig erfaring. 

 

 

6.5 Indsamling af data og interviewguide   
 

Patienternes – og sygeplejerskernes beretninger er formuleret omkring en oplevet situation. Beretningen 

kan på den måde siges at være selvoplevet og i den forstand siges at være ”sand” (Pedersen 1999:93). 

En erfaringsverden som bliver sproglig gjort, og som bringes ud i et offentligt rum. Derfor foregår 

interviewet i en ansigts- til ansigts relation, hvor patient og sygeplejerske sidder overfor mig, hvilket 

gør det muligt at aflæse kropssprog, ansigtsudtryk, mimik, og hvilken stemning den interviewede 

person er i. Derved bliver det sanselige aspekt betydningsfuldt. I det sanselige aspekt indgår 

kropssproget, ordene og tonelejet i en helhed, hvilket er med til at give forståelse for samtalen, men 

også er med til at beskrive hvor vidt patient eller sygeplejerske er trist eller glad (Ricoeur 1979, Ibid: 
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93). Af denne grund fordrer interviewet, at jeg er deltagende og viser min interesse. Jeg bruger mit 

kropssprog med nik og smil undervejs i interviewet for at bekræfte at jeg hører efter, hvad den 

interviewede siger. For at holde samtalen i gang, skal samtalen være præget af åbenhed og gensidighed, 

hvilket jeg kan være med til at åbne op for med mit kropssprog, og de rammer som jeg har valgt for 

interviewsituationen. Jeg har fået lov til at låne afdelingssygeplejerskens kontor, hvor interviewene 

foregår under rolige omstændigheder. Da det viser sig, at patienternes og sygeplejerskernes beretninger 

altid foregår ud fra en situation eller i en bestemt kontekst, hvorfor det er vigtigt for undersøgelsen, at 

dataene fremtræder i en form så sammenhængende som muligt for at kunne belyse situationen 

(Kemp1995:18, Pedersen 1999:88). Jeg har lavet en hyggelig atmosfære med lys på bordet, og 

patienterne blev tilbudt en sodavand og chokolade, idet læringen består i at skaffe rum og 

vækstbetingelser for empatien og spontaniteten (Fog 1997:95). Patienterne sidder i en nogenlunde god 

stol på deres skråpude. 

 Inden interviewet påbegyndes, er det vigtigt at undersøgeren har en forudgående viden om det tema og 

formål, som det som ønskes undersøgt for at kunne stille åbne og relevante spørgsmål og hjælpe 

interviewpersonen på vej (Kvale 2004:26, Delmar 1999:53). Således starter jeg ud med en briefing, 

hvor jeg laver en kort præsentation af mig selv og præsenterer formålet med undersøgelsen. Jeg har 

udarbejdet nogle spørgsmål, som er påtænkt som hjælpespørgsmål. Inden udarbejdelsen har jeg læst 

litteratur omkring det accelererede patientforløb for at kunne udarbejde en interviewguide til hjælp for 

selve interviewet og til at skabe struktur i interviewet. Derved bliver det et semistrukturerede interview, 

hvor spørgsmålene er med til at styre processen.  I interviewet blev der ledt ind på områder som 

oplevelser af situationen inden operation, under selve indlæggelsen og i udskrivelsessituationen. Når 

man interviewer, består hovedopgaven i at forstå meningen med det, de interviewede siger og jævnfør 

spørgsmålene i et interview at søge at opklare den præcise mening med den interviewedes beskrivelse 

(Ibid 2004:42). Derfor blev der taget udgangspunkt i HV- spørgsmål for at åbne op for den 

interviewedes livsverden, og samtid at få den interviewede til at berette, hvad der er betydningsfuld for 

den interviewede i den situation, som der ønskes belyst. Der er udarbejdet korte og præcise spørgsmål 

til patienter som: Hvordan har du oplevet at blive modtaget i afdelingen? Hvordan det har været at være 

indlagt og hvordan har plejen været? Er der noget som du gerne ville have vidst inden din operation 

Hvad er betydningsfuldt for dig under selve indlæggelsen? Set i bakspejlet: Fortæl om der er noget, som 

kunne være gjort anderledes? (Bilag 4). Til sygeplejerskerne er der taget udgangs i de samme spørgsmål 

set ud fra sygeplejerskernes perspektiv: Hvad har du oplevet betydningsfuld for patienten inden 

operation? Hvad mener du er vigtigt for patienten i sygeplejen under et accelereret patientforløb? 

Hvordan oplever du patienten, når vedkommende skal udskrives? (Bilag 5). Jeg slutter af med en 

debriefing, hvor de aktuelle temaer fra interviewet præsenteres for at sikre forståelsen af det sagte, idet 

et kvalitativt interview også kan være med til at få afprøvet begreber og hypoteser (Kvale 2004:41). 
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Samtidig giver det interview personen mulighed for at reflektere over, om der er nogle supplerende 

oplysninger, som er vigtig for vedkommende at få medinddraget. 

 

6.6 Behandling af data 
 

I interviewene anvendes det fortællende sprog, og interviewene bliver optaget på bånd, derved kunne 

jeg koncentrerer mig om være lyttende, nærværende og interesseret i situationen. 

Interviewene varierede mellem 25- 45 minutter og blev optaget på en diktafon, som lå mellem 

interviewperson og mig. Inden interviewets begyndelse havde jeg fortalt, hvad diktafonen skulle bruges 

til, og båndende ville blive låst ind i en skuffe og slettet senere, efter bedømmelse af mit speciale. Efter 

interviewene gennemlyttes båndende flere gange, og jeg valgte selv at skrive ordene ned efterfølgende, 

hvor alle mundtlige meningsudsagn nedskrives uændret. Det var en langvarig, men også spændende 

proces. Den nye tekst fremkommer gennem analyse og fortolkning, hvor analysen allerede er begyndt 

ved transskriptionen og forsætter igennem den naive læsning af teksten, strukturanalyse og fortolkning 

og diskussion. 

Analysen af det transskriberede interviewmateriale udføres ved brug af Pedersens analysemetode, som 

er inspireret af Ricoeurs udlægning af teksttolkning, hvor hele fortolkningsprocessen beskrives som en 

proces, der bevæger sig på tre niveauer: naiv læsning, strukturanalyse og kritisk fortolkning og 

diskussion (Pedersen 1999). Det illustreres følgende: 

 

Skema 5: Tolkning af en tekst  

 

Naiv læsning   

Meningsenheder:  

Hvad siges der 

  

Strukturanalyse  

Betydningsenheder: 

hvad tales der om 

 

 

 

Kritisk 

fortolkning og 

diskussion: 

temaer 

 

 
 
Hele teksttolkningsprocessen begynder med en naiv læsning af hele teksten, hvor fortolkeren ser og 

lytter. Ud fra Ricoeur udlægger Pedersen den naive læsning, som har karakter af en gætning, hvor 

fortolkeren stiller sig åben og lyttende overfor det i teksten, som berør en. Læseren danner sig et 

overblik over forskellige begreber i teksten, som man kan arbejde videre med i strukturanalysen. De 

foreløbige begreber vil komme frem via citater fra interviewmaterialet. For at finde meningsenheder 

bliver der spurgt til teksten, ”hvad der siges”. Idet det handler om at læse og gennemlæse teksten, for at 

 29



kunne tilegne sig indholdet og få et overblik over fortællingen. At fortolke lægger op til fortolkeren, at 

forholde sig åben og engageret og evt. skrive ned undervejs, hvad der berører en og hvilke spørgsmål, 

der begynder at rejse sig. (Pedersen 1999:118, Pedersen 2003: 106). I strukturanalysen sætter man sig 

ind i tekstens retning og forklarer indre afhængighedsforhold i teksten. Denne læsning kræver en fælles 

struktur (Hermansen 2002:91), hvor teksten struktureres ud fra betydnings enheder, og der uddrages 

områder, temaer og mønstre. og betydningsenheder ”hvad der tales om”. Disse betydningsenheder, som 

udledes, vil blive inddraget i den kritiske fortolkning og diskussion. Der analyseres, fortolkes og 

argumenteres ud fra illustrerende udtalelser fra patienter og sygeplejersker. Derved kan strukturanalysen 

ses som et stadie mellem en naiv fortolkning af en forforståelse over - en overfladefortolkning – til en 

dybde fortolkning, hvor der fremkommer nye temaer. Fortolkningen sigter mod at få meningen frem i 

teksten og en ny viden som karakteriserer den kritisk fortolkning (Pedersen 1999:85). Fordi der i den 

kritiske fortolkning diskuteres, og der fremkommer ny viden fra analysen med inddragelse med andet 

faglig relevant litteratur. Af den grund for at kunne finde en større sammenhæng, som forklarer 

menneskets eksistens og handlinger (Hermansen 2002:18). Pedersen tager udgangspunkt i Ricoeur: 

 

”Fortolkerens ”sigen” (dire) en gentagelse eller gensigen, som genopliver, hvad teksten 
har at sige. I fortolkningen – og relation til konkrete situationer (Pedersen 1999:85). 
 
 

Fortolkernes sigen er en gentagelse eller en sigen, som genoplever, hvad teksten har at sige. Dermed 

kan fortolkning og diskussionen ses som en dialektisk proces mellem forklaring og forståelse og mellem 

det konkrete og det almene. Dette foregår i en dialektisk proces gennem læsningen, hvor læsningen 

konstant bevæger sig fra overfladefortolkning til dybdefortolkning gennem den dialektiske proces 

mellem forklaring og forståelse (Pedersen 1999:157).  

 

  

6.7 Etiske overvejelser 
 
I forbindelse med undersøgelsen ligger der en forpligtelse i at gennemtænke både det formelle og det 

uformelle ansvar. Patienter som skal have foretaget en hofteoperation, betegnes samfundsmæssigt og set 

ud fra sundhedspersonalet som ”raske patienter”. Patienterne har et familieliv, venner og en selvstændig 

hverdag, inden de skal hofteopereres. I forbindelse med det formelle etiske ansvar blev Den 

Videnskabsetiske Komite for Århus Amt16 forespurgt, om undersøgelsen kunne finde sted, og da der 

ikke var tale om biomedicinsk forskning, skulle undersøgelsen ikke igennem en godkendelses proces. 

                                                 
16 Den Videnskabsetiske Komite for Århus Amt. J. Nr. (B:M:B) 2005-2.0/11 

 30



Samtidig blev Datatilsynet17 kontaktet. Eftersom jeg ikke benyttede fortrolige data såsom 

journaloptegnelser, CPR- numre i undersøgelsen blev en anmeldelse ikke aktuel. Der blev taget en 

telefonisk kontakt til afdelingssygeplejersken for at skaffe tilladelse hos ledelsen samt finde et 

tidspunkt, hvor det var muligt at foretage undersøgelsen i afdelingen. Forud for selve undersøgelsen 

havde jeg lavet en projektbeskrivelse til oversygeplejerske og afdelingssygeplejerske. Denne 

projektbeskrivelse fremlagde jeg under et afdelingsmøde, hvor afdelingssygeplejerske, social og 

sundhedsassistenter og sygeplejersker var til stede. Jeg orienterede dem omkring undersøgelsen og dens 

formål. Efter mødet var der to sygeplejersker, som gerne ville deltage i interviewet, og de fik udleveret 

en samtykkeerklæring (Bilag 2). Mundtligt beskriver jeg kort undersøgelsens formål, at det ikke vil få 

indflydelse på sygeplejerskernes ansættelsesforhold, og at de på et hvert tidspunkt kan trække sig fra at 

ville deltage i interviewet. I overensstemmelse med Den Centrale Videnskabsetiske Komites krav til en 

samtykkeerklæring skal den underskrives af patienter og sygeplejersker. Der er lovet patienter og 

sygeplejersker fuldt anonymitet ifølge Sygeplejeetiske Retningslinier (1992), derfor undlades alle 

personlige data, som kan være med til at afsløre deres identitet og personerne betegnes således patienter 

med et bogstav f.eks. A og det samme hos sygeplejerskerne f.eks. bogstav E. Dette for at skabe validitet 

af personernes egne udsagn i specialet. Afdelingssygeplejersken hjalp med udvælgelse af patienter ud 

fra forud bestemte inklusions – og eksklusions kriterier. Patienterne blev spurgt, om de ville deltage i 

undersøgelsen den første indlæggelsesdag. Hvor de fik udleveret en samtykkeerklæring (Bilag 2) 

indeholdende information om undersøgelsens formål og at det er frivilligt at deltage. Patienterne fik 

udleveret en patientinformation, som er en invitation til at deltage i undersøgelsen, og som fortæller 

omkring undersøgelsens form (Bilag 3).  

I forbindelse med det uformelle etiske ansvar har patienterne velvilligt stillet sig til rådighed, hvilket 

antyder at undersøgeren har en særlig forpligtelse til at udvise respekt og åbenhed overfor deltagerne og 

deres meninger, omkring emnet. I forbindelse med det kvalitative interview, kan der være tale om en 

ulige magtasymmetri, hvor forskeren kan påvirke interviewpersonen. Derfor er der tale om en moralsk 

forskningsadfærd, hvor forskerens personlighed kan få betydning for kvaliteten af den videnskabelige 

viden (Delmar 1999,Kvale 2004). I interview situationen skal jeg være opmærksom på 

interviewpersonen og være klar over, hvor langt jeg kan gå, og hvor direkte jeg kan være i min 

handlemåde. Ifølge Juul Jensen ligger det moralske ansvar ikke i at få en anden person til at gøre noget, 

som er med til at overskride egne personlige grænser (Juul Jensen 1995:44-45). Det vil sige, at i denne 

undersøgelse er der en særlig forpligtelse til at udvise respekt og åbenhed over for vedkommende, jeg 

sidder overfor og for deltagernes perspektiv på livet, hvilket Ricoeur også beskriver i sin 

fortolkningsteori (Ricoeur 1979). Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke konsekvenser 

det kan have for patienter og sygeplejersker at deltage i undersøgelsen. Patienterne kan være bange for 

                                                 
17 Datatilsynet. J. Nr. 2005-41-42 
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at udtale sig i negativ retning, eftersom de evt. skal ind og have lavet den anden hofte, eller hvis hoften 

luxerer. Samtidig er det sygeplejerskernes arbejdssted og deres indtjeningsmulighed. 

 

6.8 Refleksion i forbindelse til metode 

 
Resultaterne i undersøgelsen verificeres med henblik på generaliserbarhed, gyldighed og validitet. 

Validitet refererer til et udsagns sandhed og korrekthed. Ud fra den brede opfattelse af validitet kan den 

kvalitative forskning ifølge Kvale føre til en gyldig videnskabelig viden. I denne videnskaben bliver 

omdrejnings- punktet forholdet mellem metoder, resultater samt en udforskning af fænomener. Den 

brede definition af validitet er i følge Kvale en human – og en samfundsvidenskablig funderet 

definition. Validiteten beror i den kvalitative forskning på, hvor sikker en metode er i en teoretisk 

undersøgelse, og hvor stor troværdighed og kvalitet den kan tillægges. Hvor vidt de resultater fra 

interviewene faktisk afspejler de fænomener eller variable, som der ønskes belyst i undersøgelsen. I 

undersøgelsen tages der udgangspunkt i tre sygeplejerskers udtalelser, som må regnes for at være valide 

og dermed gyldige, netop fordi sygeplejerskerne har forstand på det, som de udtaler sig om, og har en 

god faglig erfaring fra afdelingen på ca. tre år. Samtid har sygeplejerskerne plejet patienter, der har 

været igennem det hofteaccelereret patientforløb i tre år, hvor regimet har været indført i afdelingen. 

Det kan formodes at være rigtigt, når sygeplejerskerne beretter. Ifølge Hall kan få interviewpersoner i 

en fænomenologisk undersøgelse være med til at beskrive øjeblikssituationer, hvor oplevelsernes dybde 

og intensitet kan være mere betydningsfulde end antallet af interviewpersoner (Hall 1999:58). Ifølge 

Wackerhausen gives der ingen absolutte kriterier for, hvornår en undersøgelsesgruppe er stor nok, hvis 

de personer, som er udvalgte, kan dække, hvad der ønskes undersøgt, er dette en indikation for 

tilstrækkelighed i undersøgelsen (Wackerhausen 1996: 42). I undersøgelsen er der inddraget fire 

patienter, som har oplevet på egen krop at skulle igennem et accelereret patientforløb. Patienterne har 

gjort sig nogle oplevelser og erfaringer, som de gerne vil beskrive i et interview, hvilket kan være med 

til at gøre undersøgelsen valid og gyldig. Ifølge Kvale afhænger interviewpersonernes antal af 

undersøgelsens formål, og det viser sig i kvalitativ forskning at antallet af interviewpersoner er 

tilbøjelig til at blive for lille eller for stort: 

”Hvis antallet af interviewpersoner er for lille, er det ikke muligt at foretage 
statistiske generaliseringer eller hypoteser om forskellen mellem grupper. 
Hvis antallet af interviewpersoner er for stort, er det ikke muligt at udføre 
dybtgående fortolkninger af interviewene” (Kvale 2004:108).   

 
I undersøgelsen har der fra afdelingens side været et ønske om at inddrage flere patienter i 

undersøgelsen. Men i samråd med min vejleder, er det fundet frem til at syv personer, vil gøre 
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undersøgelsen valid og gyldig. Et acceptabelt antal for, at undersøgelsen kan vise nogle til tendenser, 

mønstre og samtidig give et billede af patienternes hændelser, som kan være med til at give et input til 

den praktiske omsorgsverden. Det er en almindelig kritik af interviewundersøgelser, at resultaterne ikke 

kan generaliseres, og vedrørende menneskelige oplevelser vil derfor altid være vanskelige, fordi det er 

tale om menneskelige udtagelser (Kvale 2004). Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at 

undersøgelsen bygger på et lille empirisk interviewmateriale, hvorfor det ikke er muligt at konkludere 

generelt, hvordan patienter og sygeplejersker opfatter et accelereret patientforløb, og hvilken betydning 

deres opfattelse af et accelereret patientforløb kan have for deres indbyrdes forhold i afdelingen og for 

den fremtidige sygepleje og omsorgspraksis.  

 For at undersøge om en undersøgelse er valid vurderes om forskerspørgsmålet og undersøgerens logik 

er fornuftig (Kvale 2004), men læseren har også en vigtig rolle i valideringen af undersøgelsen. I 

undersøgelsen skal læseren derfor selv være med til at skabe en acceptabel mening af en tekst. Derfor 

ser Ricoeur objektivitet og subjektivitet som to begreber som kan forenes. Gætterier og 

valideringsvidenskaben er netop nødvendig for at kunne skabe en acceptabel mening i en tekst. Derfor 

sættes der fokus på den hermeneutiske cirkel, hvor gætning og bekræftelse er cirkulært forbundne som 

subjektiv og objektiv tilnærmelse til en tekst. Det kan være forskelligt, hvad der berører en, når man 

læser en tekst. Ifølge Ricoeur kan der opstår konflikter mellem konkurrerende fortolkninger, idet der 

findes mere end en måde at fortolke og konstruere tekster på. Derfor er der igennem en argumentation 

altid muligt at fremsætte flere forskellige individuelle synsvinkler, og der kan argumenteres for at en 

tolkning kan være mere sandsynlig end en anden, fordi der er forskellige læsninger og udlægninger. 

Dog er der et begrænset antal muligheder for konstruktioner ifølge Ricoeur. I denne valideringsproces 

hvor gætterier sættes på prøve, giver det den kvalitative forskning gyldighed, idet det er 

sandsynlighedslogikken, der giver forskningen en acceptabel mening og et fast grundlag og gyldighed 

for at opnå en videnskab omkring mennesket og dets handlinger (Ricoeur 1979:161-162, Hermansen 

2002: 64-66). Henviser til Ricoeurs udlægning af fortælling s. 24 

 

I afsnit 7.0 vil der blive beskrevet, hvad der berører læseren under den første gennemlæsning, og der vil 

rejse sig spørgsmål i forhold til teksterne.  

 

7.0 Resultater 

7.1 Den naive læsning  
 
 
Det, der umiddelbart berører en i patienthistorierne er, at der er tale om meget selvstændige og livsglade 

personer, der har haft et langt og slidsomt arbejdsliv. Nuværende er de meget engageret og aktive 

 33



mennesker udenfor hjemmet citat: ” ..jeg har kørt lastbil” ” jeg  kører mad ud til pensionister” (Patient 

B), og de er aktive i hjemmet ”citat: ”.. at jeg altid har været meget aktiv og hun siger løb ned i 

kælderen og hent det” (Patient D) og en anden beretter: ”Jeg skal nok blive ved med at passe køkkenet” 

(Patient C). Derfor er der tale om forholdsvis raske personer, som skal have foretaget en hofteoperation, 

og som gerne vil tilbage til deres aktive pensionisttilværelse, og der ligger en iver samt en forventning 

om at komme i gang med de daglige gøremål og aktiviteter så hurtigt som muligt citat: ” det vil jeg jo 

gerne i gang med igen.. fordi det er en god måde at komme ud og snakke med folk.. når vi kommer til 

august måned og der kommer høst så.. jamen så skulle jeg gerne ud at køre traktor.. alså køre korn fra 

mejetærskeren” (Patient B). Dog fortælles der i en af beretningerne, at operationen ikke har hjulpet 

citat: ”jeg kan ikke sige, at det er for tidligt, andet at det ikke har hjulpet noget og jeg har stadigvæk 

mange smerter når jeg skal gå” (Patient D). I beretninger taler patienter og sygeplejersker om tiden, at 

der er travlt og alting går meget hurtigt. Patienten venter på at komme ind til operation og ventetiden 

fornemmes ikke lang citat: ” så slår han op i kalenderen og om syv uger, det synes jeg er flot (Patient 

B). Når patienterne så indlægges på ortopædkirurgisk afdeling opleves ventetiden anderledes og 

fornemmes lang. Tidligt op om morgenen for at gøre sig klar til operation og så derefter at vente flere 

timer på at komme til operation citat: ..” så jeg viste ikke hvilket nummer jeg var i rækken, men vi var 

tre som skulle hofteopereres denne formiddag.. så kom jeg til at vente til lidt i 12 (Patient A). 

Patienterne oplever sig som en brik citat:..” men sådan skal det jo nok være, men jeg synes at der har 

været meget ventetid. .det var næsten lige som når man var soldat og på øvelse hvor de 90 % af tiden 

gik med at vente” (Patient C). En sygeplejerske beretter:” når man modtager patienten inden operation 

ved de ikke, hvad de sidder og venter på.. de får at vide ..  at nu skal de det og det i dag” (Sygeplejerske 

F). Sygeplejerskerne er presset i tid, derfor må de foretage en prioritering i forhold til opgavernes art, og 

den tid de har citat: ..”Det er et ræs på sådan en afdeling her er noget som vi prioriterer højt med at få 

ordnet sårene og undgå infektion og få vasket hænder” (Sygeplejerske F).  

Hospitalet er effektivt og det sætter krav om at informere patienterne, så de ved hvad de går ind til  

citat: ..” den præoperative information er alt afgørende.. vigtigt at de klart ved hvad de går ind til.. 

forventningerne til dem men også til os” (Sygeplejerske E). Dette sætter krav til patienternes autonomi 

om vilje og ansvarsfølelse citat:”.. det er vigtigt at de er indforstået med at det er mobilisering fra første 

dag.. og måske også flere gange første dag..og hvor undskyldningen med at jeg lige er blevet opereret 

holder ikke”. Patienterne bliver lagt på samme stue for at kunne støtte og hjælpe hinanden nogle klarer 

sig og andre bukker lidt under citat:..”I går kunne jeg gå hen af gangen med krykkerne og susede af 

sted.. og i dag er jeg fuldstændig kørt ned” (Patient D). Et effektivt system, hvor alle har travlt. 

Sygeplejerskerne må gå på kompromis i sygepleje og der berettes:..” jamen så er det så, at vi har travlt 

på den måde at der er kort tid til den enkelte patient.. hvor man ind og imellem må gå på kompromis” 

(Sygeplejerske E). Patientens fysiske symptomer, hjælper ham til at kunne tage den lidt med ro 
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cicitat:..” jeg er sådan set glad for at have fået et par dage mere.. ja men jeg tror at det var fordi maven 

ikke var i orden.. det tror jeg, og det er jo mit held” (Patient C). Der ligger måske både en tvivl og 

nervøsitet fra både pårørende og patienter, om de er klar til at blive udskrevet, men hvordan vil det gå 

mig når jeg kommer hjem? citat:.. ”det at jeg er nogenlunde i orden, når jeg kommer hjem, husk på at 

jeg er 78 og min kone er 73..hvis vi skal kunne klare os selv, så kan det jo ikke hjælpe, at jeg kommer 

for tidligt hjem” (Patient C). Dermed berettiges der om problemstillinger og relationer i forhold til 

hustruen, familie og situationen i hjemmet. Troen på at patienterne kan magte det samme, når de 

kommer hjem og hvor udfaldet nemt bliver en følelse af magtesløshed fra begge parter. Trods dette 

satser system hårdt på de korte indlæggelser citat:..” det er altså ikke de pårørende som skal bestemme” 

(Sygeplejerske F). En anden beretter… de sagde så til mig bagefter, at hans store mål var at banke så 

mange igennem som muligt” (Patient C). Det vil sige, at der under den naive læsning fremkommer tre 

betydningsenheder, som umiddelbart omhandler og berør en: Der er tale om tid, hvor patienter og 

sygeplejersker oplever at alting går meget hurtigt. At hofteopererede patienter oplever, at der stilles krav 

til deres autonomi. En information og snak med patienter og pårørende kan være betydningsfuld for 

opfattelse af nærvær og forståelse under indlæggelse og udskrivelse. 

 

7.2 Strukturanalyse 

 
I afsnittet uddybes og forklares de foreløbige begreber fundet i den naive analyse. 

I strukturanalysen er der indtaget meningsenheder i teksten gennem citater af, hvad der siges og 

udtrykkes i beretningerne. Udfra disse meningsenheder søges at forklare, hvad der tales om i 

beretningerne, og derved fremkommer betydningsenhederne eller emner. Udfra disse 

betydningsenheder udledes temaer til en videre fortolkning og diskussion. Dette vises i følgende skema, 

hvor der i kolonne 1 citeres, hvad der siges, (meningsenheder) for deraf at udlede, hvad der tales om i 

kolonne 2 (betydningsenheder) og derefter i kolonne 3 at uddrage temaer. 

 

 

Skema: 6 - Tid 

 

Meningsenheder 

Hvad siges 

Betydningsenheder 

Hvad tales der om 

Tema: 

Tid 

Patient: ”så gik der en uge, så fik jeg brev 
herude fra” (B)  
” Jeg synes, at de er lidt fortravlet, så kommer 
en fysioterapeut.. de skal komme både lørdag og 
søndag.. men ham i weekenden har jo hele 

Betydningsfuld med en kort 
ventetid og en personlig glæde ved 
hurtig indkaldelse. 
Aktivitet i weekenderne 
 

 
Et effektivt 
system. 
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afdelingen.. og derfor kun få minutter til hver” 
(C) ” hvor de 90 % af tiden gik med at vente… 
på den ene og på den anden” (C) ”jeg viste ikke, 
hvilket nummer jeg var i rækken, men vi var tre 
som skulle opereres denne formiddag.. så jeg 
kom til at vente til lidt i 12” (A) ”Jeg synes at de 
er lidt fortravlet.. og der er jo kun få minutter til 
hver” (C) ” det er plejen og omsorgen .. og så at 
man kommer til at ligge sammen med en (C) 
”det at kunne snakke sammen, det er nu en god 
ting” (A) ” ja men tid til en snak.. jeg har da 
fornemmelsen at de interesser sig for os” (C) ” 
de skal også tænke på.. at sygeplejersker skal 
have ordentlige arbejdsforhold.. og man skal 
ikke presse folk for meget” (A) ”jeg har ikke 
noget at klage over” (B) ”jeg havde så hørt, at 
de var så søde og rare her oppe” (A) ”man kan 
ikke sove for der er nogen, der ligger og har 
smerter, og det må man jo tage hensyn til.. de 
kan jo ikke gøre for, at de har smerter” (A) 
 
Sygeplejerske: 
” en der er blevet opereret tirsdag, kan godt 
komme hjem allerede om fredagen.. men ellers 
er det i weekenden” (F) ” det hedder ikke 
længere lange indlæggelser fra syv til ti dage.. 
som det gjorde for to år siden.. vi er faktiske 
nede og snakke om nogen.. som går hjem tredje 
dagen” (E) ” når man modtager patienten inden 
operation ved de ikke, hvad de sidder og venter 
på” (E) ” vi har da meget travlt, det har vi.. får 
fortalt det præoperativeforløb” (F) ”de får at 
vide, at nattevagterne faktisk kommer klokken 
seks og nogle gange før og beder dem om at gå i 
bad, ikke afhængig af det nummer, de er på 
operationslisten” (E)  
” der er kort tid til den enkelte patient, må gå på 
kompromis.. man har en intension om, at vil 
have smurt disse ben.. men det som bliver vigtigt 
er en klud i ansigtet og en ren skjorte” (E) ” det 
er hårdt, at man må gå så hårdt på kompromis 
med sygeplejen (E) ” det er et ræs på sådan en 
afdeling, vi prioriterer højt med at få ordnet 
sårene og undgå infektion og få vasket hænder” 
(F) 
 ” jeg synes også tit, at jeg tager hjem og 
tænker, nu gjorde jeg heller ikke det ordentligt, 
og nu nåede jeg ikke det.. man fik ikke snakket 
ordentligt med den” (F) ”omsorgen er der, at du 
har patienten med ude på badeværelset.. at vi 
har et øre som lytter (E) ”hvis du har tid ved du 
godt, hvad der foregår bagved dig, og du 

Et ønske om medbestemmelse og 
patienten kan præge sin situation. 
 
 
Omsorgen og plejen er 
betydningsfuld og de nære 
relationer. 
 
 
En omvendt omsorg, hvor der tages 
hensyn til den travle sygeplejerske 
 
 
Patienten accepterer 
situationen 
 
 
 
 
Et komprimeret patientforløb 
 
 
 
Den udvidende og passive patient 
 
 
 
Patienten en brik i et stort 
produktions system 
 
Betydningsfuld, at sygeplejersken 
kan yde en individuel pleje og 
omsorg. 
 
 
 
 Travlhed og sygeplejersken er 
fokuseret på de kognitive 
handlinger. 
 
 
En prioritering i sygepleje  
 
 
 
Travlhed og videre til den næste. 
Patienten skal selv markere, hvis 
han har brug for hjælp. 
 
Betydningsfuld med omsorgen og 
et øre som lytter. Et engagement i 
sygepleje, hvor der er en kvalitet 

 
En brik 
 
 
 
 
 
Nærhed 
 
 
 
 
Travlhed 
 
 
 
 
Engagement  
 
 
 
 
 
Effektivt 
system 
 
 
 
 
Patienten en 
brik 
 
Kompromis i 
sygepleje 
 
 
 
 
 Travlhed og 
sygepleje 
 
 
 
Prioritering 
 
 
Manglende 
Engagement, 
det sanselige 
aspekt. 
Nærhed og 
synlighed 
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fornemmer, hvis der er nogen, som ligger og har 
det dårligt og har ondt.. det mærker man ikke, 
hvis man ikke har tid.. der er du bare så 
fokuseret på de opgaver, som skal laves inden, 
at du skal videre til næste” (E) ”du skal ringe 
når du har ondt.. jamen I har jo så travlt.. bliver 
ked af det, at man ikke har fået givet 
smertestillende.. det er jo også en del af den 
effektive genoptræning” (E) ” rart at man kan 
nå at få snakket lidt med folk, der føler jeg 
nogen gange, at man nok presser hinanden lidt 
(F)  
 

sammen med patienterne. En 
individuel pleje, hvor der vises 
interesse for hver enkelt 
 
 
 
 
 
Sygeplejerskens følelse af afmagt 

 
 
 
Omsorgen for 
den svage 
patient 
 
 
 
 
Afmagt 
 
 
 
 
 

 

 

 

Skema 7 – Patientens Autonomi 

Meningsenheder 

Hvad siges 

Betydningsenheder 

Hvad tales der om 

Tema: Patientens 

autonomi 

 

Patient: ”jeg kører lastbil, og jeg kører mad ud 
til pensionister” (B) ”at han i de sidste fire år 
har været køkkenmedhjælper, alt muligmand og 
opvasker” (A) ”det er jo, at jeg altid har været 
meget aktiv, og hun siger løb ned i kælderen og 
hent det (D) ”nu blev jeg indkvarteret mandag på 
patienthotellet, fordi de synes, at jeg var så rask 
(A) ” at jeg er nogenlunde i orden, når jeg 
kommer hjem husk på, at jeg er 78 år og min 
kone er 73” (C) ”omsorgen jamen det er en snak, 
nu har jeg et godt forhold til min medpatient, og 
så har jeg gæster hver dag (C) ” jeg er blevet 
rost for det, som jeg gør.. jo man stilner sig lidt 
mere, tror jeg (B) ” uh hvor det går godt, og du 
er dygtig, og det er næsten for meget for man ved 
jo godt, at man ikke har en charmerende gang og 
er et gammelt skravl (C) ” nu har jeg vist mistet 
livsmodet.. og det fremmer jo heller ingen ting.. i 
går kunne jeg gå hen af gangen med krykkerne 
og susede af sted.. i dag er jeg fuldstændigt kørt 
ned (D) 
 
Sygeplejerske: ”det er jo forholdsvis friske ældre 
mennesker (F) ”Dem som får en ny hofte er jo 
nogen friske og raske mennesker (G) ” give dem 
nogen tryghed.. også tage individuelt.. ja du 

Betydningfuldt, at patienten 

opfatter sig selv som rask og 

han kan klare sig selv 

En med bestemmelsesret og 

selvstændighed 

 

 

Omsorgen og de nære 

relationer 

At rose og overbevise 

 

En indskrænket autonomi 

At miste livsmodet og ikke at 

slå til. 

 

 

Betydningsfuldt at 

Patientens 

autonomi 

selvstændighed og 

uafhængig 

 

 

Et moralsk ansvar 

overfor sig selv og 

for andre 

At krænke 

patienten 

Patientens 

autonomi. 

 

 

 

Uafhængighed og 
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kommer tilbage hertil, og du har den plads (F) ” 
det at vi sætter os fem minutter på sengekanten.. 
så er det dem som ikke opsøger, som bare er 
kommet for at få en ny hofte (E) ” de har sagt ja 
til at modtage en operation, så må de også gøre 
en indsats.. og det kommer ikke af sig selv.. altså 
det er hård træning (E) ” er vigtigt at de er 
indforstået med, at det er mobilisering fra første 
dag og måske flere gange, og hvor 
undskyldningen med at jeg er lige blevet opereret 
den holder altså ikke (E) ” det kræver at 
argumenterne er i orden (E) ” på kirurgisk 
afdeling skal sygeplejerskerne være noget mere 
skrap” (G) ” vi er meget opmærksomme på at 
mobilisering er blevet enormt vigtigt” (E) ” godt 
sige til lægen på stuegang, at det går trægt, hvor 
der så bliver sagt, at det er vigtigt at du kommer 
op (E) ” han er jo kun interesseret i at få så 
mange igennem som muligt (E) ” det skal være 
belejligt for lægerne.. vi kan ikke se den helt 
store forskel, jeg ved ikke om det er en fordel for 
patienterne, og for os synes vi, at det kan blive 
lidt ensformigt (F) ” vi har et meget større flow, 
og der kommer mange flere ind (F) ” 
specialisering er jo et plus så absolut.. 
plejemæssigt at vi kan lave det bedre (F) ” de 
opmuntre hinanden til at komme i gang.. det har 
også ulemper.. svært for vedkommende at leve op 
til.. de laver sammenligninger, og det er synd (E)  
 
 
 

sygeplejersken ser patienten 

som den ”raske” patient. 

Den synlige og usynlige 

patient 

Hvor udfordringen ligger hos 

patienten om at være den 

stærke patient med viljen og 

ansvaret for at være en aktive 

patient. 

 Sygeplejerskens rolle: 

Skabe engagement. 

Skrap / bestemt. 

Udfordre, presse og skubbe. 

Argumenterende 

Støtte fra lægen. 

Specialisering kan ses som en 

gevinst for lægestaben  

For sygeplejerskerne bliver 

plejen mere ensformig. 

Specialisering og udvikle 

sygepleje. 

Et pres på patienterne 

 

selvstændighed 

 

Moralsk ansvar 

 

Vilje og moralsk 

ansvar overfor sig 

selv 

 

 

Selvstændig 

Magtfuld/ 

bestemmende 

udholdende 

paternalistisk rolle 

 

 

Specialisering 

 

 

Udvikle sygepleje 

 

Følelse af pres 

 

 

 

 

 

Skema 8 - information 

Meningsenheder 

Hvad siges der 

Betydningsenheder 

Hvad tales der om hvad tales der 

om 

Tema: Information 

Patient: ” ja jeg synes, at jeg har fået 
den information, som jeg havde brug 
for” (B) ” det var sådan en positiv 
oplevelse.. nu hvor jeg har set Lægens 

Betydningsfuld med en fælles 

introduktion, som er vigtig for et 

fremtidigt sammenspil. 

Information og 

kontinuitet  
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Bord om torsdagen (A). ” ja men jeg så  
den her fjernsynsudsendelse i lægens 
Bord nogle dage før (C) ” jeg har 
snakket med mange, hvad det egentlig 
går ud på (B) ” det var sådan en positiv 
ting.. nu var vi så fem til instruktion.. 
man kan ligesom opmuntre hinanden og 
snakke sammen om tingene” (A) ” en og 
tale med.. så man ikke bliver så nervøs.. 
ligesom forbereder en på, hvad der skal 
ske (B) 
”det skal skatteydernes penge ikke 
bruges til, patienterne får instrukser her, 
så de kan klare sig (C) ” jeg har været 
igennem øvelserne fire til fem gange” 
(A) ”at jeg er kommet så langt, det kan 
jeg lige så godt gøre færdig derhjemme 
(B)  
 
Sygeplejerske:” at der skal tages 
blodprøver, at der skal tales med en 
fysioterapeut, at der skal tales med en 
ergoterapeut, og der vil være en del 
vente tid i dag” (F). ” tryghed og 
information.. jeg tror, at det er vigtigt 
ved indlæggelsessamtalen at få snakket 
noget om, det hvad der skal foregå og få 
det lidt ned på jorden” (G) ” det tænker 
jeg lidt over, hvor meget de får at vide til 
forundersøgelsen.. de fanger det ikke 
patienterne, det går for hurtigt for dem, 
de kan ikke høre efter, fordi de er så 
nervøse(F) ” nogen giver udtryk for, at 
det som jeg fortæller dem.. ja men det 
har vi hørt engang før.. men det er også 
mange som siger.. at det er rart at høre 
igen (G) 
” to til tre på arbejde hver dag.. altså de 
møder ikke 20 forskellige vel” (F) ” det 
er ikke noget med at sige, at jeg kommer 
på arbejde næste dag.. for jeg synes ikke, 
at det skal være personligt (F). 
 ”jeg synes egentlig ikke at ret mange 
sætter ord på, de er klar til at komme 
hjem.. det e angsten for, om de kan klare 
det.. de synes jo lige, at de er blevet 
opereret”(E)” selvom hun er klar, er det 
ikke de pårørende, som bestemmer (F)   

Vigtigt for patienten med en viden 

inden operation. I mødet er det 

betydningsfuldt at blive: Talt og 

holdt øje med og følelsen af at være 

i centrum. 

Vidne om et rationelt forløb, hvor 

der ligger en forventning om et 

rekonvalesens forløb for patienten i 

hjemmet og patienten er opsat på 

dette. Samtidig bliver de pårørendes 

indstilling betydningsfuld 

 

Betydningsfuldt at præsentere og 

orientere patienterne om, hvad der 

skal ske. At der er konsensus 

mellem information fra 

ambulatoriet og de informationer, 

der gives i afdelingen. 

Informationen gives under rolige 

forhold, hvor patienterne har 

mulighed for at spørge igen. 

 

 

At patienten er omgivet af så få 

sygeplejersker som muligt. 

Sygeplejersken ønsket et 

overfladisk kendskab til patienten 

 

Betydningsfuld med en god 

information, så patienten føler sig 

klar til at blive udskrevet 

Viden 

 

Forberede patienten 

 

  

 

Information og 

kontinuitet. 

 

 

 

 

 

Viden og forberede 

patient. 

 

 

 

 

Primærsygeplejerske 

 

 

 

 

 

Specialenhed 

 

 

 

Udskrivelse 

Mundtligt - og 

skriftlig information 
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8.0 Fortolkning og diskussion 
 
 I afsnittet fortolkes og diskuteres de fundne temaer: tid, patientens autonomi og information. Der 

inddrages den teoretiske beskrivelse af accelererede patient forløb samt anden relevant teori. Dette med 

henblik på at klarlægge, hvad patienter og sygeplejersker finder betydningsfuld i de accelererede 

patientforløb, samt hvilken betydning deres opfattelse kan få for sygepleje og dens praksis. Afsnittene 

er opbygget svarende til de fundne temaer i strukturanalysen. I hvert afsnit, vil der præsenteres 

indledningsvis lidt alment omkring, hvad der forstås ved tid, patientens autonomi og information, som 

herefter fortolkes og diskuteres i forhold til patientens og sygeplejerskens citater og andet relevant 

litteratur. Fortolkningen afsluttes og det sammenfattes, hvilken viden undersøgelsen kan tilbyde 

sygepleje. 

 

8.1 Tid og effektivitet 
 
Patienter og sygeplejersker kan ikke undgå at være en del af det post moderne samfund, hvor udvikling 

og foranderlighed bliver en del af deres verden (Giddens18 2000:1-17). Der skal ydes mest muligt for 

det mindste, pga. begrænset økonomiske ressourcer på hospitalerne, hvorfor prioriteringer er 

nødvendige. For at kunne effektivisere er der sket en markant tidsmæssig intensivering af 

patientforløbene, hvor hospitalerne signalerer et effektivt system (Møiniche1992, Kehlet 2001, Wilmore 

2002, Jakobsen 2000, Gyldengren 2003, Jensen 2004). I vores kultur opleves der en modsætning 

mellem videnskabelig objektiv tid, som vi kan aflæse på et ur og en subjektiv tid, som vi registrerer 

igennem oplevede øjeblikke. Det er den oplevede personlige tid, der er den vigtigste og har betydning 

for personerne (Lindgren 1998, Pedersen 1999:74, Jonsson 1999:57, Gleick 1999). 

Ud fra undersøgelsen ser det ud til, at tiden er betydningsfuld for både patienter og sygeplejersker. 

Patienterne beretter, at de er glade for den korte ventetid, og de finder en personlig glæde ved, at der er 

plads så hurtigt til at få foretaget en hofteoperation. Der berettes: ” så gik der ikke engang en uge, så fik 

jeg brev herude fra” (Patient B). Ud fra citatet kan det tolkes, at patienterne er imponeret over den 

hurtige arbejdsgang, og hospitalet signalerer et effektivt system. Patienterne er glade for ikke at skulle 

opleve en lang ventetid, som kan være psykisk belastende for dem. Dermed undgår de at skulle bruge 

ekstra ressourcer på at klare deres hverdag, som kan være præget af stærke smerter fra hoften. Således 

viser tiden sig at være blevet til en af de mest knappe ressourcer i hospitalsverden, hvor kravene til 

produktivitet og effektivitet stiger. Tiden er blevet til en produktionsfaktor, hvor det gælder om at 

eliminere alt, hvad der ligner ventetid og spildtid (Jonsson 1999:30-34, Jørgensen 2001:3, Gjerding 

                                                 
18 Anthonony Giddens F. 1938- er engelsk sociolog og en af vores tids førende samfundsvidenskabelige tænkere. Har siden 
midten af 90’erne i stigende grad beskæftiget sig med den politiske dimension af samfundslivet (Andersen 2002:417) 
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2001:10-11). Sygeplejerskerne beretter således om den stigende effektivitet og produktivitet i de korte 

patientforløb: 

 

” en der er blevet opereret tirsdag kan godt komme hjem allerede om fredagen.. men 
ellers er det i weekenden” (sygeplejerske F). 
Det hedder ikke længere lange indlæggelser fra syv til ti dage.. som det gjorde for to år 
siden.. vi er faktisk ned og snakke om nogen.. som går hjem tredje dagen” (Sygeplejerske 
E). 
 

Citaterne udtrykker et effektivt system, hvor arbejdsgangene er ændret, således at patienterne kan 

udskrives i weekenderne for at kunne imødekomme de stigende krav. Derved placeres patienter og 

sygeplejersker i en plejekultur, som befinder sig i et spændingsfelt mellem det nye og det traditionelle 

(Hammeran1994:28-34). På Ortopædkirurgisk Afdeling i Randers kommer fysioterapeuten også i 

weekenden for at kunne træne med patienterne. En patient beretter: ”Jeg synes, at de er lidt fortravlet, 

så kommer en fysioterapeut.. de skal komme både lørdag og søndag.. men ham i weekenden har jo hele 

afdelingen.. og derfor kun få minutter til hver” (Patient C).  

  Således kan det tolkes, at der sættes krav til patienterne om at være aktive medspiller samt hurtigt at 

kunne tilegne sig fysioterapeutens instrukser pga. de få ressourcer. Det kan betyde, at tiden kun har en 

retning (Favrholdt 1999:28). Dette effektive tidspres kan få patienterne til at føle sig som en brik, der 

skal arbejde med tiden og ikke imod tiden og dermed ikke stille krav til fysioterapeuten. Det kan 

formodes, at der sættes krav til patienterne om at påtager sig en normativ opførsel (Wagner 2002). At 

der ikke er plads til patienternes individuelle behov og spørgsmål, idet tiden er knap, når alle 

afdelingens patienter skal nås.  

 

8.1.1 En brik 
 
At kunne bestemme over sit eget liv er for de fleste mennesker en selvfølge, men at kunne påvirke og 

have kontrol over tiden er ikke givet (Dessau 1999:9-11). Hvilken opfattelse har patienter og 

sygeplejersker at tiden, og er der en selvbestemmelsesret over tiden på ortopædkirurgisk afdeling? 

Betragtet ud fra undersøgelsen har patienter og sygeplejersker en individuel opfattelse af tiden, og 

hvordan tiden påvirker deres hverdag. En patient beretter: ” Det var næsten som når man var soldat og 

på øvelse.. ”hvor de 90 % af tiden gik med at vente… på den ene og på den anden” (Patient C), og en 

anden patient beretter: ”Jeg viste ikke hvilket nummer jeg var i rækken, men vi var tre, som skulle 

opereres denne formiddag.. så jeg kom til at vente til lidt i 12” (Patient A). I undersøgelsen viser det sig, 

at patienterne oplever at skulle vente i mange situationer og ikke selv at kunne påvirke deres situation. 

En sygeplejerske beretter: ”Når man modtager patienten inden opration ved de ikke, hvad de sidder og 

venter på” (Sygeplejerske F). Det kan se ud som, at patienterne har følelsen af et ustruktureret 
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patientforløb, hvor patienterne er blevet til en brik i et produktivt system, hvor der ikke er plads til 

individuelle hensyn og tid til at informere. En sygeplejerske beretter:” vi har da meget travlt, det har 

vi” (Sygeplejerske F). Det kan tolkes, at den tid som patienter og sygeplejersker ønsker at have stillet til 

deres rådighed formindskes i et accelereret patientforløb. Patienterne skal igennem et komprimeret 

forløb, hvor tiden er knap. Der skal foretages mange gøremål inden patienterne atter er ude af døren, 

derved mindskes mulighederne for patienternes selvbestemmelsesret og individualitet. 

 Fortolkningen af undersøgelsen viser, at det inden patienternes operation er betydningsfuldt for 

patienterne at vide et tidspunkt for operation, så den personlige ventetid 19 ikke føles så lang. En værdi i 

sygepleje, der udmøntes i handlinger (Pedersen 1999), hvor det er tale om at informere patienterne om, 

hvad der skal ske under indlæggelsen (Strand 1998). En orientering om et tidspunkt for operation kan 

være med til, at patienten kan tilrettelægge sin tid og samtidig mindske følelsen af at være et uvilkårligt 

nummer i rækken. En opmærksomhed rettet mod at respektere et andet menneske, der har brug for at 

kunne følge med i tiden og organisere sig i forhold til denne. Patienterne skal ikke betragtes som 

objekter, men tværtimod som mennesker, der kommer med hver deres individuelle behov og ønsker, 

som sygeplejerskerne skal prøve at imødekomme. 

Sygeplejerskerne halser efter klokketiden20 (Jonsson 1999:34). Denne tid effektiviseres i de korte 

patientforløb, som er præget af effektivitet og en fastlagt rutine, hvor sygeplejerskerne foretager en 

prioritering af sygepleje i vagterne. Dette kan vidne om en skarp opgavefordeling i de forskellige 

vagter, for at sygeplejerskerne kan nå deres sygeplejehandlinger. Selvom patienten først skal opereres 

om eftermiddagen, skal patienten være klar fra morgenstunden. En sygeplejerske beretter:” De får at 

vide at nattevagterne kommer faktisk klokken seks og nogle gange før og beder dem om at gå i bad 

uafhængig af det nummer de er på operationslisten” (Sygeplejerske E). Ud fra Hamran’s udlægning af 

tiden, kan det se ud til at patienternes behandling på hospitalerne sker efter faste tider og følger en 

lineærplan (Hamran1994:44-45). Der fokuseres på effektivitet og planlægning for at kunne nå 

afdelingens målsætning, og patienterne sættes på operationsprogrammet dagen i forvejen. Selvom 

dagen eller døgnet i første omgang virker rutinepræget og følger en bestemt orden og er organiseret, 

viser det sig i undersøgelsen, at patienterne har oplevelsen af et ustruktureret forløb og følelsen af at 

være at blive overset. Når de korte patientforløb er fastlagte opstår faste rutiner, som gør det vanskeligt 

at kunne medinddrage og tage individuelle hensyn til patienterne. Dermed formodes det, at den knappe 

tid bliver et dilemma i interaktionen mellem sygeplejerske og patient. For sygeplejerskernes råderum, 

hvor vagterne styres af rutiner og prioritering i sygepleje. 

 
                                                 
19 Den personlige tid er ens egen tid. Både hvad angår den måde den bruges på, og hvordan den opleves og følelses på 
(Jonsson 1999:34).  
20 Klokketid er den mekaniske tid. Industriens tankemønster, hvor alting går hurtigere og hurtigere, og hvor der er tale om at 
bruge tiden effektivt, hvilket gælder både i arbejdslivet og i fritiden, hvor hver et minut og timer på dagen skal udnyttes 
(Jonsson 1999:30, 93-94).  
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 8.1.2. Tiden og de travle sygeplejersker 

 
Der er flere perspektiver på tid. Tid er blevet et ord som bruges om både tidspunkter, perioder, 

processer, kvantiteter og kvaliteter (Eriksen 1999:14-20). Tiden kan bl.a. opdeles i to hovedgrupper den 

kvalitative21 og den kvantitative22 tid. Men kan man i det hele taget tale om at opnå en kvalitets tid i 

interaktionen mellem patient og sygeplejerske i de accelererede patientforløb? Når undersøgelsen 

betragtes gennem citaterne som: ”Det er plejen og omsorgen det er helt sikkert.. og så at man kommer 

til at ligge sammen.. med en som man har nogen fælles interesser med” (Patient C). En anden patient 

beretter: ”Det at kunne snakke sammen det er nu en god ting” (Patient A) om tiden til nærhed, omsorg 

og kommunikation patienter og sygeplejersker imellem ”Ja men tid til en snak.. jeg har da følelsen af at 

de interesserer sig for os” (Patient C). Sygeplejerskernes engagement og interesser overfor patienterne i 

sygepleje.  

I det øjeblik et menneske indlægges på hospitalet, rives vedkommende ud af sine vante omgivelser, og 

vedkommende er ikke længere blandt sine ting, patienten er ikke længere blandt sine nærmeste og 

identitets oplevelsen ændres (Hansen 1998:44-45, Friis 1991:79).  Dermed formodes det, at den kvalitet 

af sygepleje, der ydes er betydningsfuld for den enkelte patient. En sygeplejerske beretter: ”jeg tror, at 

de har store forventninger om, at vi skal give dem noget tryghed.. også at tage dem individuelt.. ja du 

kommer tilbage hertil, og du har den plads, det ved du så er din” (Sygeplejerske F). En anden 

sygeplejerske beretter: ”Det at vi sætter os fem minutter på sengekanten, hvis det er det, som der er 

brug for.. så er det dem som ikke opsøger, som bare er kommet for at få en ny hofte og tage imod et 

genoptræningsprogram” (Sygeplejerske E). Fortolkningen af citaterne udtrykker, at det som patienterne 

i virkeligheden beder om er nærvær, og sygeplejersken skal skabe nogle gode rammer for dem under 

indlæggelsen (Brekke 1993). Nogle patienter kræver den aktivt, mens andre forholder sig passivt og 

stiller igen krav. En patient beretter: ”omsorg jamen det er en snak, nu har jeg et godt forhold til min 

medpatient og så har jeg gæster hverdag” (Patient C). Ud fra citatet kan det tolkes, at den manglende 

tid og nærvær i situationen ikke giver sygeplejersker og patienter de optimale forhold for et ligeværdigt 

samarbejde i et accelereret patientforløb. Eller situationen opleves således, at når patienten ikke spørger, 

så er patienten velinformeret og har ikke specielle ønsker (Lund 2002).  I den empiriske undersøgelsen 

kan det se ud til, at patienterne tillægger omsorgen en værdi. Det, som bliver betydningsfuld for 

patienterne, er at blive snakket med og være i centrum, men det kan tolkes, at sygeplejerskerne ikke 

tillægger det den samme betydning, set ud fra et sygeplejefagligt aspekt kan sygeplejerskens opfattelse 

                                                 
21 Den kvalitative tid ses som en helhed og mennesket vurderer dens betydning og den værdi den tilfører vores liv. Tiden er 
ikke længere et måleredskab men en substans, som kan anvendes til at berige og nære menneskets liv (Svensson 2004:19) 
22 Den kvantitative tid kendetegnes ved at tiden opdeles i timer, minutter og sekunder (Svensson 2004:19). 
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af sygdom samtidig blive bestemmende for, i hvilken grad sygeplejersken vælger at hjælpe og yde 

omsorg overfor patienterne (Travelbee 2002:21). Denne opfattelse kan få betydning for, hvor meget 

sygeplejerskerne involverer sig i patienternes situation og pleje, hvilket får konsekvenser for den 

omsorg, som sygeplejerskerne vælger at give til patienterne. 

 

8.1.3 Den omvendte omsorg 

 
Ikke alt bliver bedre af, det går hurtigere. Hastigheden kan være en ødelæggende kraft, som fortrænger 

det som kræver tid (Skjødt 2002:121). Ud fra undersøgelsen tolkes det, at sygeplejerskerne halser efter 

tiden for at nå alle de sygeplejemæssige opgaver, og patienterne har øje for, at sygeplejerskerne har 

meget travlt. En patient beretter: ”de skal også tænke på.. at sygeplejersker skal have ordentlige 

arbejdsforhold.. og man skal ikke presse folk for meget” (Patient A). Patienternes omsorg overfor de 

travle sygeplejersker kommer til udtryk: ”Jeg har ikke noget at klage over” (Patient B), og ”jeg havde 

så hørt, at de var søde og rare her oppe.. ja og det er så bekræftet” (Patient A). Patienterne i 

undersøgelsen giver udtryk for, at de er blevet godt behandlet, og de godt kan lide atmosfæren i 

afdelingen, de glade, friske sygeplejersker og det frie sprog. Det kan formodes, at det at 

sygeplejerskerne er ”søde” kan betyde, at patienterne ser på sygeplejerskerne som den professionelle 

udøver, som de har tillid til. Det betyder ikke udelukkende, at hun er venlig og imødekommende. Det 

kan også rumme en form for taknemmelighed over en værdig behandling i et plejeforløb (Baumgarten 

2000:19). Samtidig kan de travle og søde sygeplejersker have en aura af travlhed over sig, som kan 

signalere, ikke at forstyrre hende overfor den enkelte patient. Derved kan der vise sig et dilemma i 

sygepleje, hvor travlheden risikerer at gå ud over sygepleje og omsorg, idet den tvinger patienterne til at 

tage hensyn til personalet og ikke omvendt. Ved at patienterne er særdeles hensynsfulde overfor 

personalet og ikke vil forstyrre, kan situationen især risikere at gå ud over den lidt ældre og mere 

fordringsløse patient. Det er en vanskelig balancegang, når patienterne ofte siger, at sygeplejerskerne 

har så travlt, og de ikke vil ulejlige dem. For patienterne har ret til hjælp, når de har brug for den (Friis 

1990:48, Delmar 1999:89). Ud fra citaterne kan det tolkes, at patienterne ikke ønsker at klage over 

afdelingens og sygeplejerskernes travlhed, og patienterne har en medfølelse for de travle sygeplejersker. 

Det som bliver betydningsfuldt for patienterne er, at oplevelsen af den manglende nærhed og omsorg, 

som de ikke får af de travle sygeplejersker. Omsorg finder patienterne derimod hos medpatienterne, og 

denne relation bliver en kvalitet som patienterne vægter højt i løbet af deres indlæggelse. Derfor kan det 

formodes, at sygeplejerskernes travlhed kan få betydning for patientens opfattelse af det korte 

patientforløb, patienternes og sygeplejerskernes sammenspil, gør at relationen til medpatienterne bliver 

tættere.  
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8.1.4 kompromis i sygepleje 

 
 Travlheden og det accelererede tempo mødes tit med fortrydelse af dem, der lever i det. Der er 

stadigvæk større krav fra mennesker, der ønsker at sætte tempoet ned, fordi acceleration også betyder, at 

tiden tømmes for socialt indhold og ikke mindst muligheden for at tænke over meningen med det, som 

man foretager sig (Schjødt 2002:120). Kan man i det accelererede patientforløb opleve en social 

interaktion mellem patienter og sygeplejersker? Det viser sig, at tid består af tidspunkter og mellem de 

forskellige tidspunkter er der opgaver, der skal udføres (Hamran 1994:129) I undersøgelsen giver 

sygeplejerskerne udtryk for, at de står i et dilemma i forhold til den sygepleje, som de gerne vil udføre 

og i forhold til den tid som de har til de forskellige sygeplejemæssige opgaver. En sygeplejerske 

beretter:” der er kort tid til den enkelte patient, hvor man ind og imellem må gå på kompromis.. man har 

en intension om, at man egentlig også gerne vil have smurt disse ben.. men det som bliver vigtigt er en 

klud i ansigtet og en ren skjorte” (Sygeplejerske E). Således kan sygepleje ses i lyset af krav til en 

effektiv sygepleje, som indgår i sammenspillet med en nyttemoral og en spændt økonomi på 

hospitalerne (Scheel, Travelbee 2005:46, Henderson 2000:46). En anden sygeplejerske beretter. ” det er 

hårdt, at man må gå så hårdt på kompromis med sygeplejen (Sygeplejerske E) og en tredje 

sygeplejerske beretter: ” jeg synes også tit, at jeg tager hjem og tænker nu gjorde jeg heller ikke det 

ordentlig, og nu nåede jeg ikke det.. man fik ikke snakket ordentligt med den” (Sygeplejerske F). I 

situationen kan det tolkes, at sygeplejerskerne har følelsen af utilstrækkelighed, og der ligger et ønske 

om at kunne bruge deres tid sammen med patienterne og få snakket lidt med den enkelte. En 

sygeplejerske beretter: ”omsorgen er der og det kan jo bare være det, at du har patienten med ude på 

badeværelset.. at vi har et øre som lytter” (Sygeplejerske E) følelsen af et øjeblik at kunne være til 

stede, et ønske om nærhed og medmenneskelige overfor et andet menneske. Et øjeblik behøver ikke at 

være mange klokketimer, det kan vær få minutter, der er præget af ro og samhørighed med patienterne 

(Eeg 1998:258). Det kan formodes ud fra undersøgelsen, at sygeplejerskerne ikke er på sengestuerne i 

det omfang, som de ønsker.  Sygeplejerskernes rolle som værende ”ude” og ”inde” kan vanskeliggør 

dobbeltheden mellem at virke deltagende og være medlevende, hvilket vil sige at være til stede hos 

patienterne fysisk og mentalt og kunne observere, derfor bliver at deltage og observere ikke hinanden 

modsætninger, men hinandens forudsætninger (Hameran 1994:131,Hansen 1998:323). En sygeplejerske 

beretter: 

”Hvis du har tid ved du jo godt, hvad der foregår bagved dig, og du fornemmer, hvis der 

er nogen, som ligger og har det dårligt og har ondt.. det mærker man ikke, hvis man ikke 
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har tid .. der er du bare  så fokuseret på de opgaver, som der skal laves inden, at du skal 

videre til næste (Sygeplejerske E). 

 

Ud fra situationen kan det tolkes, at dette sætter krav til sygeplejerskens faglige kompetence23 for at 

kunne vurdere og prioritere hvilke sygeplejeopgaver, som er presserende, eller hvor sygeplejersken kan 

gå på kompromis i sin sygepleje. Men sygeplejerskernes ansvar for overblik forudsætter kendskab til 

den enkelte patient, da overblik uden kendskab til patienten let kan blive overfladisk. Et dilemma når 

sygeplejerskerne både skal være ”ude” og ”inde”. Sygeplejersken har en del administrative opgaver, 

som hun skal varetage, og hun skal være på patientstuerne, hvor der er sygeplejemæssige opgaver, som 

hun skal udføre. En patient beretter: ”man kan ikke sove for der er nogen der ligger og har smerter, og 

det må man jo tage hensyn til.. de kan jo ikke gøre for, at de har smerter” (Patient A). Det kan 

formodes, at sygeplejersken ikke forbinder dette med en god sygepleje. En sygeplejerske beretter: ”du 

skal ringe når du har ondt.. jamen I har jo så travlt.. jamen man bliver ked af det, at man ikke har fået 

givet smertestillende.. det er jo også en del af den effektive genoptræning” (Sygeplejerske E). Udlægges 

citaterne i relation til den sociale interaktion, kan det tolkes, at der til menneskelivet knytter sig 

fænomener som smerter, angst, ensomhed, afmagt, som forstærkes, når mennesket bliver syge og ikke 

kan få den hjælp, som de har brug for. Den sygeplejerske, der ser det som sin opgave at kompensere for 

patienternes underskud af kræfter, viden og viljestyrke, vil som sagt bestræbe sig på at lære patienten at 

kende, forstå ham og leve sig helt ind i hans situation. Den proces kræver stor lydighed og stadigvæk 

observation og tolkning af den nonverbale adfærd, og hvor sygeplejersken kan finde tid til at observere 

patienten (Henderson 1999:31). Derfor bliver sproget og det sanselige aspekt vigtigt, idet kroppen 

indgår som en væsentlig del, når der skal observeres og lyttes til, når et andet menneske ytrer sig om, 

hvordan personen har det (Ricoeur 1979, Pedersen 1999, Scheel 2001, Hermansen 2002). En 

sygeplejerske beretter: ”det er nu rart at man kan nå at få snakket lidt med folk, der føler jeg nogen 

gange at man nok presser hinanden lidt, hvor nogen mener, at hvorfor kan det tage så lang tid” 

(Sygeplejerske F). En værdi set ud fra et fagligt og sanseligt skøn, hvor sygeplejersken har mulighed for 

at vurdere og reflektere i situationen, hvor arbejdsopgaverne er mange. Derved kan sygeplejersken være 

deltagende i sine handlinger og rette al sin opmærksomhed imod patienten og den enkelte opgave, som 

hun er i gang med. At kunne koncentrere sine tanker på at løse denne opgave, inden at hun skal videre 

med alle de andre gøremål.  Ses dette i relation til Scheel indeholder den konkrete sygepleje tre 

handlemåder: den kognitive - instrumentelle, den æstetiske -ekspressive og den moralske - praktiske 

(Scheel 2001:220).  I det accelererede patientforløb lægges der op til de kognitive handlinger i 

sammenspillet med patienten, hvor sygeplejersken nødvendigvis pga. af den begrænsede tid må 

                                                 
23 Indebærer faglig kyndighed og man bliver respekteret for denne faglighed. At kunne trække ressourcer i et netværk på 
dette tidspunkt, overfor den rette problemstilling og med de rette mennesker (Pedersen 2003:95). 
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prioritere de sygeplejemæssige handlinger og udføre de instrumentelle handlinger først.  En 

sygeplejerske beretter:” det er et ræs på sådan en afdeling her er noget som vi prioriterer højt med at få 

ordnet sårene og undgå infektion og få vasket hænder” (Sygeplejerske F). Samtidig er det svært for 

sygeplejersken at forholde sig observerende overfor, hvordan de andre patienter har det på stuen. Det 

viser sig, jo flere patienter sygeplejersken er i berøring med, jo mindre tid har hun til at involvere sig i 

hver enkelt patient, selvom de patienter som hun har i gruppen er af en overskuelig størrelse (Hansen 

1998:40). Den pressede tid kan gøre det svært for sygeplejersken, at kunne udføre den æstetiske - 

ekspressive handlemåde i et accelereret patientforløb. Det er svært at finde tiden til at skabe forståelse 

for egen og patientens rolle, således at sygeplejersken kan skabe klarhed over det, der er 

betydningsfuldt og afgørende i patientens situation - en værdi som formodes at være vigtig og 

sygeplejersken forholder sig imødekommende og kan forholde sig åben overfor patienternes oplevelser. 

Således kan det tolkes, at den komprimeret tid kan vanskeliggør den moralske - praktiske handlemåde, 

hvor der skabes en dialog mellem patient og sygeplejerske, som er nødvendige i alle 

sygeplejehandlinger, hvor sygeplejerskens kun i begrænset omfang kan forholde sig imødekommende 

overfor patienterne. Derfor kan det tolkes at sygeplejerskens handle- og væremåde kan spille ind på det 

tværfaglige samarbejde. Hvis dette er tilfældet kan sygeplejerskernes fremtræden, åbenhed, nærvær 

samt imødekommenhed få betydning for relationen i forhold til patienter og for at kunne skabe 

kontinuitet i de accelererede patientforløb. 

 

8.2 Sammenfatning 

 I de accelererede patientforløb arbejdes der ud fra en hårfin balance mellem krav og ressourcer og 

mellem nærvær og afstand. Ud fra overstående kan det tolkes, at der i det accelererede patientforløb 

sker en ubalance. Sygeplejersker prøver på bedste vist at udføre en god sygepleje, men tiden gør at 

sygeplejeopgaverne skal prioriteres og samtidig bliver hendes handlinger meget instrumentelle 

(Henderson 2000:48). I sygepleje giver sygeplejerskerne udtryk for, at det er betydningsfuld at have tid 

og ro sammen med patienterne, hvor sygeplejerskerne ved hjælp af sproget kan finde ud af, hvordan 

patienterne har det (Ricoeur 1979, Pedersen 1999). For patienterne handler det ikke om den tidsmæssige 

tilstedeværelse, men om kvaliteten af kontakten. Om sygeplejersken bare lige gør, det som skal gøres, 

eller hun vover sig ind i sagen. Derfor vil en prioritering vælge noget på bekostning af noget andet. Med 

andre ord er der noget, som bliver valgt bort, og omsorgen er ofte det, der bliver beskåret (Delmar 

1999:118). I stedet kompenseres der for den manglende omsorg ved at tale med medpatienten. Derved 

har både patienter og sygeplejersker i et accelereret patientforløb oplevelsen af at være i en meget sårbar 

situation. Det sætter spørgsmål til patienter og sygeplejersker, om de kan tænke den sociale interaktion 

på en ny måde? (Cavanagh 1999:23) Hvilket stiller spørgsmål til sygeplejerskerne, om de kan bruge 

deres ressourcer anderledes og evt. ændre sin rolle fra at være somatisk sygeplejerske til at være den 
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mere informerende sygeplejerske? hvor sygeplejerskerne er i dialog med patienterne (Wagner 2004, 

Mikkelsen 2004, Pilmark 2004). Derfor kan det tolkes, at der sker en ændring i forståelsen af omsorgen. 

Omsorg er ikke længere kun forbundet med en snak, men igennem sygeplejerskens handlinger, 

interesse og nærvær, kommer patienterne til at opleve omsorg på en ny og anderledes måde.  

 Et andet spørgsmål kunne være, hvordan sygeplejerskerne mobiliserer patientens vilje mod egen 

omsorg, så patienterne oplever nærvær og omsorgen på en anden måde? (Strand 1998). At patienterne 

kan se deres medpatient som sparringspartner, hvor det er en naturlig del af plejen, at patienterne støtter 

hinanden og hjælper hinanden på vej (Grund 2004, Mikkelsen 2004, Pilmark 2004).  

 

9.0 Patientens Autonomi 

 
Når mennesker drager omsorg for sig selv, anses de for at være egenomsorgsudøver. Egenomsorg bliver 

dermed en del af vores daglige liv og egenomsorgsbehovet er relateret til mestring af handlinger i ens 

hverdags liv (Kjøs 1993:7, Harreweg 1997, Strand 1998, Canvanagh 1999:30). Ud fra undersøgelsen 

ser det ud til, at patienterne mestre deres hverdag og altid har haft et aktivt og selvstændigt liv. 

Patienterne er aktive personer, som beriger deres liv med forskellige gøremål. En patient beretter: ” jeg 

kører lastbil og jeg kører mad ud til pensionister” (Patient B). Patienten oplever her en livskvalitet ved 

at være aktiv og komme ud og snakke med folk. En anden patient fortæller: ”at han i de sidste fire år 

har været køkkenmedhjælper og alt muligmand og opvasker” (Patient A). En tredje patient udtrykker: ” 

det er jo, at jeg altid har været meget aktiv, og hun siger løb ned i kælderen og hent det” (Patient D). 

Ud fra undersøgelsen kan det formodes, at patienterne har en forestilling om, at kvalitet i arbejdet har 

noget med selvstændighed og medbestemmelse at gøre, og der er en livskvalitet i at have travlt og være 

effektiv. Alle patienter i undersøgelsen giver udtryk for, at de har viljen til at nå et program i deres 

hverdag. En selvbestemmelsesret over deres egen dag, som er betydningsfuld for den enkelte person. 

Men hvad indebærer den egenomsorg og selvbestemmelsesret, og har patienterne i det hele taget noget 

at skulle have sagt, når de indlægges i et accelereret patientforløb på ortopædkirurgiske afdeling? 

Betragtet ud fra den empiriske undersøgelse, viser det sig, at der fra afdelingens side lægges op til den 

selvstændige patient, hvor en patient beretter: ”nu blev jeg indkvarteret mandag på patienthotellet, også 

fordi de synes, at jeg var så rask, så det kunne jeg selv ordne” (Patient A). I undersøgelsen er patienten 

en af de yngste 66 år, som skal have foretaget en hofteoperation. De andre patienter, på henholdsvis 72, 

78 og 82 år, bliver indlagt i afdelingen og opereret dagen efter (Henvises til skema 3). Dette kan tolkes, 

at alder har betydning for, om patienterne indlægges på patienthotellet eller i afdelingen. På henholdsvis 

Silkeborg Sygehus og på Odense Universitetshospital opholder patienterne sig mest muligt på 

patienthotelet. Joint Care -programmet ønsker at anvende patienternes ressourcer bedst muligt, og 
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samtidig fastholde patienterne i at forblive raske gennem forløbet og ikke inaktivere dem i en 

patientrolle. Sygeplejerskerne i undersøgelsen ser også på patienterne, som de ”raske” patienter. En 

sygeplejerske beretter: ”det er jo forholdsvis friske ældre mennesker” (Sygeplejerske F) og en anden 

sygeplejersker fortæller: ”dem, som får en hofte, er jo nogen friske og raske mennesker” (Sygeplejerske 

G). Samfundsmæssigt betegnes den patientgruppe, som skal have en ny hofte også som raske patienter 

igennem hele indlæggelsen (Rasmussen 2001, Mikkelsen 2004, Pilmark 2004, Husted 2003, Husted 

2004, Grund 2004). Således ses en tendens til at kategorisere patienterne i stedet for at se det 

individuelle menneske (Scheel 2001, Travelbee 2000:56, Henderson 2000:46). Problematiseres denne 

nutidige tankegang i forhold til patienternes egen opfattelse af at være patient, om at skulle igennem et 

accelereret patientforløb beretter en patient. ”det er, at jeg er nogenlunde i orden, når jeg kommer hjem, 

husk på, at jeg er 78 og min kone er 73, hvis vi skal skulle klare os selv, kan det jo ikke gå, at jeg 

kommer for tidligt hjem” (Patient C). Det kan formodes, at patienterne forbinder en hofteoperation med, 

at der sker en indskrænkning i deres autonomi. I deres selvbestemmelsesret ligger, at de må være med 

til at beslutte, hvornår de er klar til at blive udskrevet. Dette kan tolkes, at der lægges op til en 

individualisering af mennesket, for at kunne imødekomme patienternes individuelle behov og ønsker.  

 

9.1 At overtale eller at overbevise 
 

 Gennem sygeplejepraksis forventer sygeplejersken ofte, at patienterne er med på forslag og tiltag i 

forhold til plejen, ellers er det ofte, at der bliver sagt, at patienten ikke er samarbejdsvillig. I sådanne 

situationer kommer ofte etiske og faglige værdier i konflikt. En konflikt mellem det sygeplejersken 

mener, er det bedste for patienten, og patientens autonomi (Wackerhausen 1998). Sygeplejersken kan 

således stå i en situation, hvor hun ikke ved, hvordan hun skal nærme sig patienten på en faglig god 

måde. Sygeplejersken får kun patienten med på aktivitetstræning, fordi hun maser og bruger faglig 

autoritet. En sygeplejerske beretter: ”er vigtigt, at de er indforstået med, at det er mobilisering fra første 

dag, og måske flere gange første dag, og hvor undskyldningen med, at jeg lige er blevet opereret, den 

holder altså ikke (Sygeplejerske E) og samme sygeplejerske beretter: ”det kræver også at argumenterne 

er i orden” (Sygeplejerske E). Et dilemma dels fordi sygeplejersken ikke bryder sig om at skulle handle 

på den måde, fordi hendes rolle bliver magtfuld og bestemmende og dels fordi patienten har en 

opfattelse af ikke at blive forstået og taget alvorligt (Strand 1998:41). En sygeplejerske beretter: ”de 

har sagt ja til at modtage en operation, så må de også gøre en indsats i efterforløbet.. det er ikke kun 

for os, og det kommer ikke af sig selv.. altså det er hård træning (sygeplejerske E). Det kan tolkes, at 

den raske patient udfordres til at arbejde selvstændig og uafhængig af sygeplejersken og skal besidde en 

vilje. En vilje er en måde hvorpå en patient organiserer sig selv til at opnå et mål (Strand 1998:42). Set i 

relation til de accelererede patientforløb, skal der dog være en balance, mellem det sygeplejerskerne gør 

 49



for patienterne, og det patienterne selv skal gøre, således at patienten også føler at have et medansvar 

for egne valg og behandling. Derfor skal sygeplejersken besidde en faglig omsorg, som kan stimulere 

patienten til selvaktivitet. Det væsentlige ligger i at kunne finde frem til patientens egen bedømmelse af 

sin situation, og sygeplejersken skal lære patienten at kende og finde ud af hans ressourcer og stimulerer 

disse. Den viden kræver, at sygeplejersken kan bruge sin praktiske fornuft og til at styrke patientens 

selvfølelse i et accelereret patientforløb (Pedersen 1999, Henderson 2000:14 -17, Travelbee 2002:30). 

Ud fra ovenstående, ser det ud til, at der sprogligt gøres et forsøg på at påvirke patienten, hvor man 

prøver at påvirke og overtale den anden i en bestemt retning, hvilket også kan opfattes som en form for 

magt (Juul Jensen 1995:30, Pedersen 1999:181). En sygeplejerske beretter: ”på kirurgisk afdeling skal 

sygeplejerskerne være noget mere skrap” (Sygeplejerske G), og  sygeplejersken skal presse på og være 

udholdende i sin argumentation. Sygeplejersken rolle bliver at skubbe og presse patienten til at komme 

ud af sengen, hvor en sygeplejerske beretter: ”vi er meget opmærksomme på, at mobilisering er blevet 

enormt vigtigt” (Sygeplejerske E). Problematiseret dette, lægger det op til, at sygeplejerskerne kan 

komme med information og forslag til patientens behandling. Samtidig ligger der vel også en mulighed 

i, at patienten har selvbestemmelsesret til ikke at følge sygeplejersken forskrifter? Ud fra citaterne kan 

det tolkes, at sygeplejersken er forpligtet til at anvende sin faglige viden på en måde, som giver de 

bedste udfoldelsesmuligheder for patienten i et accelereret patientforløb. Sygeplejerskerne i afdelingen 

er ”modne piger” med en gennemsnitsalder på 32,7, og de har været ansatte i afdelingen i gennemsnitlig 

3,16 år, derfor kan det formodes, at sygeplejerskerne har en god erfaringsbaggrund, hvilket kan få 

betydning for den måde, hvorpå sygeplejerskerne engagerer sig, informerer og prioriterer tiden i forhold 

til patienterne (Henvises til skema 4). Den aktive forholdsmåde, som gerne skulle udmønte sig i en 

verbal kommunikation, er vigtig for, at patienten kan forstå, hvor vigtigt det er, at være aktiv og komme 

ud af sengen (Wakerhausen 1999:16-18). Ses dette ud fra et sygeplejeteoretisk perspektiv, tages der 

udgangspunkt i den grundlæggende sygepleje og i patienternes behov. Derfor har sygeplejersken en 

unik funktion og rolle i at hjælpe patienten til at gennemføre den behandlingsmæssige plan og hjælpe 

ham tilbage til hans daglige livsmønster (Henderson 2000:14, Henderson 2000:48, Travelbee 2000:22). 

 Er det accelererede patientforløb blevet så komprimeret, at sygeplejersken og patienten hver især må 

påtage sig en normativ rolle (Wagner 2002)? I enhver påvirkning ligger der en form for magt, således 

kan sygeplejersken blive nød til at udøve den såkaldte påtvungneautonomi ”forced autonomi”, hvor 

patienten tvinges til at følge en behandling i et accelereret patientforløb, fordi personalet ud fra deres 

rationelle viden ved, at patienten vil få det bedre og opnå en større autonomi, ved at følge den 

professionelles henvisning, og gøre hvad sygeplejersken siger (Elsass 1999:61). Det kan formodes, at 

hvis patienten ikke gør, som sygeplejersken siger, træder lægen ind som autoritet i et accelereret 

patientforløb, herved sker en form for paternalisme. En sygeplejerske beretter: ” kan godt sige til lægen 

på stuegang, at det går trægt, hvor der så bliver sagt, at det er vigtigt, at du kommer op og du skal op 
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(Sygeplejerske E). Således bliver programmet styrende for patientens og sygeplejerskens roller samt 

deres sammenspil. Den amerikanske psykolog Elnor Rosch kommer frem til, at de fleste kategorier ikke 

er entydige, hvilket kan tolkes, at det giver patienterne mulighed for en individuel behandling (Hansen 

1998:105). Ud fra Habermas udlægges et kommunikations- eller handlingsparadigmet, hvor et 

menneske er en handlingsorienteret person i sammenspillet med andre mennesker i forskellige 

situationer (Andersen 2002). En ændring af patientrollen, som forandres i et accelereret patientforløb, 

og der er tale om et tværfagligt sammenspil. Dette er en af grundstenene i Joint Care programmet bla. at 

stimulere til fællesskabsfølelsen, hvor patienterne indlægges på samme dag, og de skal være motiveret 

for at være på hold med 4-5 andre hoftepatienter (Mikkelsen 2004, Pilmark 2004). Dette for at kunne 

støtte og hjælpe hinanden igennem et indlæggelsesforløb.  På Silkeborg Sygehus er der tale om, at 

patienten vælger en ”støtteperson ”, som skal være med til at hjælpe patienten igennem indlæggelsen. 

Den valgte person er med til et informationsmøde og følger således patienten igennem hele forløbet. 

Dermed fokuseres, i det accelererede patientforløb, på information, patientens motivation, at patienten 

er aktiv og medspiller i et program og patienten arbejder målrettet og kender datoen for udskrivelse. 

Personalemæssigt satses der på et erfarent og dygtig tværfagligt team, som er specialiseret i at behandle, 

pleje og træne patienter med en ny hofte (Grund 2004, Husted 2004). Forudsætningen for et vellykket 

genoptræningsprogram tager derfor udgangspunkt i, at et træningsprogrammet er et sammenspil 

imellem patient og personale, imellem patient og patient og med støtte fra familien. Dette er med til at 

opfylde målsætningen med nedsættelse af indlæggelsesdage og samtidig bibeholde patientens 

tilfredshed. 

 

 

 9.1.1 Specialenhed 

 
Af alle de forandringer der sker i verden, er ingen vigtigere end dem, der sker i vores personlige liv. I 

den løbske verden ved man ikke præcis, hvordan forholdet mellem fordele og problemer viser sig 

(Giddens 2000:51). Forandring tager nemlig tid, dermed placerer det accelererede patientforløb sig i et 

spændingsfelt imellem ”det nye” og det ”traditionelle” (Løstrup 2003:13, Hameran 1994:28). Betragtes 

det ud fra undersøgelsen beretter en sygeplejerske: ”han er jo kun interesseret i at få så mange igennem 

som muligt” (Sygeplejerske E). En anden sygeplejerske beretter. ” det skal være belejligt for lægerne… 

vi kan ikke se den helt store fordel, jeg ved ikke om det er en fordel for patienterne, og for os synes vi, at 

det kan blive lidt ensformigt” (Sygeplejerske F). Ud fra citaterne, kan det tolkes, at det accelererede 

patientforløb endnu ikke er blevet implementeret i afdelingen. Sygeplejersken har opfattelses af en 

meget ensformig sygepleje og kan kun se få fordele. Dette ses kun som en værdi, fordi lægerne gerne 
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vil have flere patienter igennem systemet, og de fastknyttede lægerne kan nøjes med at gå stuegang i en 

afdeling. En sygeplejerske beretter: ”vi har et meget større flow og der kommer mange flere ind ” 

(Sygeplejerske F), men samtidig ses specialiseringen dog også som en mulighed for at højne 

sygeplejen: ” specialisering er jo et plus så absolut.. plejemæssigt at vi kan lave det bedre…en 

arbejdsgruppe til at skulle se på specialisering på B7” (Sygeplejerske F). Betragtes dette ud fra 

citaterne, kan det ses, at sygeplejerskernes modstand kommer til udtryk ved frustrationer over 

oprettelsen af en specialenhed i afdelingen, da den ses som en trussel mod hele afdelingens sociale 

sammenhold. Mange vante arbejdsgange og handlingsmønstre bygger på traditioner og holdninger 

(Jensen 2004). Det kan tolkes, at sygeplejerskerne endnu ikke er bevidste om den rolle, hun har i et 

accelereret patientforløb. Der er sket en komprimering og omlægning af de pleje- og omsorgsmæssige 

handlinger. Der er her tale om en øget sygeplejemæssig indsats, i de dage patienten er indlagt. Den 

faglige formidling af information har derfor en central placering for et optimalt accelereret 

patientforløb. Det stiller krav til sygeplejerskernes fagkundskaber, og de skal være i stand til at formidle 

information effektivt (Jakobsen 2000, Wagner 2004). Fortolkningen af den empiriske undersøgelse 

viser, at sygeplejerskerne samtidig oplever i de accelererede patientforløb, at det kan være synd for 

patienten, at skulle ligge samlet på en stue med andre hofteopererede patienter. En sygeplejerske 

beretter: ”de opmuntre hinanden til at komme i gang.. det har også ulemper.. svært for vedkommende at 

leve op til.. de laver sammenligninger og det er synd” (Sygeplejerske E). Denne opmuntring kan ses 

som en værdi hos nogle patienter og en krænkelse af ens personlighed af andre patienter. Således 

beretter en patient: ”jeg er blevet rost for det, som jeg gør.. jo man stilner sig lidt mere, tror jeg” 

(Patient B), dermed yder patienten en ekstra indsats. En anden patient har oplevet: ” uh hvor det går 

godt herude, og du er dygtig og hist op og kom herned, og det er næsten for meget for man ved jo godt, 

at man ikke har en charmerende gang og man er et gammel skravl” (Patient C). Det kan se ud til, at 

sproget bliver forstået på en krænkende måde, og patienten opfatter ordene på en nedværdigende måde 

(Ricoeur 1979). I stedet skulle sproget bruges til at opmuntre og skabe gå-på-mod og viljestyrke 

gennem succesrige oplevelser hos patienten. Dette for at undgå krænkelse af patientens selvopfattelse 

og følelsen af ikke at kunne slå til i situationen.  

 

 

9.1.2 Et fælles ansvar 

 
 I relation til Joint Care programmet roser alle hinanden, og dette er et af værktøjerne for at komme 

videre. Patienternes sammenspil med hinanden tager udgangspunkt i et afhængighedsforhold, der er 

opstået på baggrund af en moralsk ansvarlighed overfor hinanden (Juul Jensen 1995:26), hvilket 
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patienterne indledningsvis accepterer, når de indvilliger i at deltage i en gruppe. Et moralsk ansvar, hvor 

patienterne holdes ansvarlige som individer og ansvarlige som medlemmer af en gruppe, hvilket kaldes 

for et kollektivt ansvar (Lippert- Rasmussen 1999:16). Dermed skabes der et fællesskab for den svage 

patient og åbner op for muligheden for at støtte vedkommende. Dette tager udgangspunkt i følgende: 

”nu har jeg vist også mistet livsmodet.. og det fremmer jo heller ingen ting.. for jeg er ellers godt tilpas 

normalt og i frisk humør... i går kunne jeg gå hen af gangen med krykkerne og susede af sted.. i dag er 

jeg fuldstændig kørt ned” (Patient D). Citaterne udtrykker, at egenomsorgskapaciteten varierer ud fra 

faktorer som alder, helsetilstand, uddannelse, ressourcer og livserfaring (Kjøs1993:8). Ved at deltage i 

en gruppe har medpatienterne et ansvar for den svage patient, fordi mennesker lever i en social 

sammenhæng og vil være knyttet til andre personer (Ibid 1993:9). Derfor bliver arrangement i 

mellemmenneskelige relationer vigtige for, at kunne opbygge en nær og tæt kontakt mellem to 

mennesker. Mangler denne kan der opstå ensomhed og isolation (Travelbee 2002:15, Scheel 2001: 

80,87). Med udgangspunkt i det overstående, er der tale om en kompenserende omsorg, hvilket betyder 

at patienterne drager omsorg for hinanden, uden en sygeplejerske kommer ind i billedet. Idet patienterne 

ved, at når de ligges på samme stue, ligger der en forventning om at hjælpe hinanden. Således ligger der 

en værdi i, at kunne registrere hinandens egenomsorgsbehov. Når patienterne inddrages i en række 

omsorgshandlinger, og de helt eller delvis tilgodeser de nødvendige omsorgsforanstaltninger, betegner 

Orem disse personer som egenomsorgsudøvere (Canvangh 1999:33). Men samtidig lægges der op til, at 

patienten påtager sig en aktiv og deltagende rolle igennem træningen, hvilket lægger op til at patienten 

er aktiv og deltagende. På Odense Universitets hospital er alle patienter oppe og i deres tøj første dag.  

”Joint Care Unit” består af et opholdsrum og træningslokaler, så patienterne kun behøver at være på 

deres stuer om natten. Det gør, at patienterne er ude af sengen, og sidder og snakker med de andre 

patienter. Der er liggestole til patienterne, hvis de har brug for et hvil midt på dagen (Pilmark 2004).  

Det kan formodes, at der, i det accelererede patientforløb, vil ske en ændring i patients - og 

sygeplejerskens rolle. Patienten bliver mere gruppe orienteret med et ønske om et fælles engagement, 

hvor patienterne støtter og hjælper hinanden. Dette muliggør en hurtig udskrivelse. Sygeplejersken 

påtager sig en informerende rolle under hele patientens indlæggelse og støtter derved patienten gennem 

forløbet.  
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9.2 Sammenfatning 
 
 
Det kan konkluderes, at det er betydningsfuldt for de hofteopererede patienter, at kunne bibeholde deres 

autonomi og dermed deres selvbestemmelsesret i et accelereret patientforløb.  

Ud fra fortolkningen og diskussionen ser det ud til, at samfundet og sundhedspersonalet opfatter 

patienterne som ”raske” patienter og en stærk gruppe. Dette kan ses som et misforhold i forhold til, 

hvordan patienterne opfatter deres egen situation. Det ser ud til, at nogle patienter kan følge det 

komprimerede patientforløb og andre bukker under. Dermed lægges der op til et medansvar hos 

medpatienterne om at få den svage igennem, så alle får en kort indlæggelse. Samtidig kan det se ud til, 

at nuværende sygeplejersker påtager sig en autoritær rolle overfor patienten, og har de gode argumenter 

for, at patienten skal mobiliseres. Hvis argumenterne er svage, og patienten ikke gør som 

sygeplejersken siger, så påtager lægen en paternalistisk rolle. Derved bliver både patientens og 

sygeplejerskens rolle normative.  

Sygeplejerskerne ser kun delvis en specialisering af de hofteopererede som en gevinst, idet det går 

udover deres sociale sammenspil og plejen bliver meget ensformig. Der ses dog en gevinst hos lægerne, 

der kan operere flere patienter. Sygeplejerskerne giver udtryk for, at en specialisering vil kunne højne 

den nuværende sygepleje i afdelingen. 

Der lægges op til en kulturforandring, hvor sygeplejerskens rolle skal ændres fra at være bestemt og 

pressende, og sygeplejersken i stedet skal være den formidlende under hele indlæggelsen. At guide, 

vejlede og informere patienterne i at komme igennem et accelereret patientforløb, kan blive 

betydningsfuldt for patienten og skabe forståelse og sammenhænge for, hvorfor patienten skal gøre, 

som personalet siger (Vejlsgaard 1995, Kjeldsen 1997, Hansen 2001, Jensen 2004, Jakobsen 2004). 

 Ud fra Joint Care programmet handler patienten meget selvstændigt under vejledning fra to 

fysioterapeuter (Pilmark 2004). Det vidner om, at patienten har lysten til at komme igennem af egen fri 

vilje. Samtidig handler det om et moralsk ansvar overfor sig selv og sine medpatienter, hvor der tages 

udgangspunkt i en fællesskabsfølelse, hvor alle støtter hinanden. Det tolkes at selvom det går stærkt, er 

patienterne glade. De har det godt og ser ingen grund til at være indlagt over en længere periode 

(Pedersen 2004).  

 

 

10.0 Informationer 

10.1 Informationer 
Ifølge Habermas er det moderne samfund opsplittet i en systemverden, som er styret af økonomi og 

overordnede regler fra politikere, hvilket sætter krav om funktionsevne, effektivitet og rationalitet hos 
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patienter og sygeplejersker. Dermed er der tale om et minimum af kommunikation og en indforståethed 

om normer, hvilket ikke er genstand for en gensidig forståelse. Menneskelige relationer bliver 

upersonlige og anonyme (Habermas 2002:370, Scheel 2001:87). En sygeplejerske beretter: ”at der skal 

tages blodprøver, at der skal tales med en fysioterapeut, at der skal tales med en ergoterapeut, og der 

vil være en del vente tid i dag” (Sygeplejerske F). Når undersøgelsen betragtes gennem citatet, kan det 

se ud til, at sygeplejersken arbejder under rationelle forhold i et accelereret patientforløb, hvor 

sygeplejersken ,pga. af et stort tidspres, kun har mulighed for overordnet at skitsere dagens program for 

patienten. En sygeplejerske beretter. ”tryghed og information.. jeg tror, at det er vigtigt ved 

indlæggelsessamtalen, at få snakket noget om, det hvad der skal foregå og få det lidt ned på jorden” 

(Sygeplejerske G). Derfor kan det tolkes, at der ligger en værdi i sygepleje, at patienten får en god 

information til forundersøgelsen, hvor hele indlæggelses forløbet ridses op. Dette for at skabe 

sammenhæng og forståelse for, hvad der skal ske under indlæggelsen. En patient beretter: ”ja jeg synes, 

at jeg har fået den information, som jeg havde brug for” (Patient B). En anden patient beretter: ”det er 

ikke til at sige noget til, det var sådan set en positiv oplevelse.. nu hvor jeg har set Lægens Bord om 

torsdagen” (Patient A). En tredje patient beretter: ”ja men jeg så jo den her fjernsynsudsendelse i 

Lægens Bord nogle dage før” (Patient C). Fortolkningen af undersøgelsen, betragtet gennem citaterne, 

viser, at de fire patienter oplever at være velinformeret. En kombination af en mundtlig information fra 

personalet og en snak med andre hofteopererede patienter samt et visuelt indtryk fra Lægens Bord på 

fjernsynet. En patient beretter:” jeg har snakket med mange, hvad det egentlig går ud på” (Patient B). 

Patienterne giver udtryk for en høj tilfredshed med informationsniveauet i afdelingen, I modsætning til 

udtalelser i relation til patienttilfredsundersøgelsen foretaget i 2004, hvor patienterne langt fra er 

tilfredse med informationsniveauet i afdelingen (der henvises til skema 2). Det kan problematiseres om 

udsendelsen med Lægens Bord og denne visuelle information har kunnet påvirke tilfredsheden blandt 

de adspurgte patienter i undersøgelsen eller specialiseringen i afdelingen har medført flere tilfredse 

patienter? 

Siden 1990 er der sket en eksponentiel vækst indenfor alt, hvad der har med kommunikation og 

information at gøre (Gjerding 2001:11). Giddens taler om en kommunikationsrevolution, der har skabt 

mere aktive og reflekterende borgere (Giddens 2002:68). Problematiseres antallet af patienternes 

udsagn i forhold til sygeplejerskernes helhedssyn af denne patientgruppe, kan det tolkes, at 

sygeplejerskerne har en lidt anden opfattelse af, hvor meget patienterne forstår af den givne 

information. En sygeplejerske beretter: ”det tænker jeg lidt over, hvor meget de får at vide til 

forundersøgelse ... de fanger det ikke, patienterne, det går for hurtigt for dem.. de kan ikke høre efter, 

fordi de er så nervøse og nogle er rigtige nervøse (Sygeplejerske F). En anden sygeplejerske beretter: 

”nogen giver udtryk for, at det som jeg fortæller dem.. ja men det har vi hørt engang før.. men det er 

også mange som siger.. at det er rart at høre igen” (Sygeplejerske G). En tredje sygeplejerske beretter. 

 55



” Stadigvæk en generation af  hofteopererede som egentlig ikke har opsøgt så megen viden.. nogen som 

har siddet og set en hofteoperation, det giver en del spørgsmål.. enorm mange har nogen i deres 

omgangskreds, og der drager de mange sammenligninger” (Sygeplejerske E). Ud fra undersøgelsen er 

sygeplejerskerne lidt i tvivl om, hvad patienterne bliver informeret om til forundersøgelsen, eftersom 

det ikke er en del af sygeplejerskernes introduktionsprogram, at blive introduceret til det 

ortopædkirurgiske ambulatorium. Derfor kan det tolkes, at det kan være betydningsfuldt for patienten, 

at der er konsensus mellem informationerne fra ambulatoriet, og de informationer, der gives i 

afdelingen. Det er værdifuld sygepleje, når sygeplejersken gentager information, hvilket mindsker 

angsten for det uvisse. Derfor bliver det vigtigt, at prøve at gentage informationen overfor den enkelte 

patient (Von Post 1995, Edwards 2003). En patient beretter: ” nu var vi så fem som var til instruktion.. 

man kan ligesom opmuntre hinanden og sådan ligesom snakke sammen om tingene” (Patient A). 

Således ser patienten en mulighed for, at kunne bruge sine medpatienter til at skabe forståelse for den 

givne information. En fælles introduktion, som kan blive vigtig for et fremtidigt sammenspil i 

afdelingen og for det accelererede patientforløb. Andre væsentlige parameter bliver tiden, og patienten 

kan spørge under trygge og rolige forhold. Idet der skal være et udvidet rum for sproglig udfoldelse, 

hvis en kvalitativ forbedring af den kommunikative praksis skal muliggøres. Kommunikation bliver en 

betingelse for at kunne skabe forståelse, og kommunikation er indlejret i patientens - og sygeplejerskens 

sammenspil, hvor patienten har en følelse af at være i centrum og dermed opleve en nærhed og respekt 

omkring sin personlighed (Wackerhausen 1999:20, Hansen 2001:11). Men det kan også formodes, at 

patienterne har svært ved at spørge. De ved måske ikke, hvad de skal spørge om. Idet de synes, at de har 

en begrænset viden til at spørge (Lund 2003, Edwards 2003:21). Dette stiller krav til sygeplejerskens 

evner om at være åben og vise patienten tillid, hvilket er væsentlig for et tværfagligt samarbejde. I 

samarbejdet ligger en moralsk ansvarlighed, som udspringer i et afhængighedsforhold mellem 

mennesker og indeholder således en form for magt (Juul Jensen 1995:31). Således beskriver Scheel, at 

et moralsk ansvar forekommer i den interaktionelle sygeplejepraksis, hvor alle menneskelige relationer 

er magtrelationer (Scheel 2001:179). Dette kan blive betydningsfuldt for patienten, hvilken rolle 

sygeplejersken vælger at påtage sig. Desuden viser en undersøgelse, at store dele af den mundtlige 

information hurtigt bliver glemt, selv om det drejer sig om vigtige informationer (Lund 2002). Andre 

undersøgelser viser, at en planlagt og struktureret information før operation, har indflydelse på 

patienternes vilje til handling, dvs. hvordan de anvender deres viden og erfaringer til at nå de opstillede 

mål (Iversen 1998, Zetterlund 2003, Jakobsen 2004). En god information har også betydning for 

patienternes opfattelse af smerter, hvilket er med til at formindske patienternes smerteopfattelse. Derved 

kan patienterne komme hurtigere i gang, hvilket kan medføre en hurtigere udskrivelse (Kehlet 2001: 

420, Douglas 2002:643, Grund 2004). Det kan konkluderes, at det gode patientforløb er det 

sammenhængene patientforløb, hvor patienterne sætter information, vished om forløb, og den 
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personlige interaktion med personalet højt (Baumgarten 2000:26). Samtidig formodes det, at en given 

information kan have betydning for patientens oplevelse af, at være draget omsorg for. Oplevelsen af 

kontinuitet bliver en motivation for, at patienten kommer hurtigere igennem et accelereret patientforløb. 

I et accelereret patientforløb er det betydningsfuldt for patienterne, at sygeplejerskerne planlægger 

forløbet og informerer patienterne undervejs, hvilket er med til at motivere patienterne, og bringe dem 

videre til en hurtigere udskrivelse.  

 

10.1.1 Kontinuitet  

 
Der er ikke kun tale om en ændring af arbejdsgange og optimering, men i høj grad også en forandring af 

tanker om behandling og pleje, og hvad der er bedst for patienten. Der er et ønske om, at udvikle 

sygeplejerskens faglige kompetence som dermed bevæger sig væk fra den klassiske assisterende 

funktion til den behandlende sygeplejerske. Dette er for at højne kvaliteten i både pleje og behandling. 

En kultur forandring og et skift i retningen af teamwork, hvor der lægges vægt på ansvar og 

forandringsvillighed (Vejlgaard 1995, Jensen 2004, Wagner 2004). En sygeplejerske beretter: ” to til tre 

på arbejde hver dag.. så det er nogenlunde de samme.. alså de møder ikke 20 forskellige vel” 

(Sygeplejerske F). Dette vidner om, at der i afdelingen er indført primærsygepleje for at kunne leve op 

til afdelingens målsætning, hvor der, i et accelereret patientforløb, tages udgangspunkt i den enkelte 

patient. En værdi ved primærpleje er et tættere forhold mellem sygeplejersker og patient. Et optimalt 

forhold for at kunne skabe kontinuitet i sygeplejen, hvor patienterne er omgivet af så få personer som 

muligt (Larsen 1992, Brauer 1993, Krarup 2000, Mc Cabe 2002). Dette giver mulighed for at få 

kendskab til patienten og lære hans ressourcer at kende. En værdi i sygepleje, hvor sygepleje kontinuitet 

ses på som en funktion af et samarbejde, der afhænger af en god dialog (Brauer 1993, Kjøs 1993, Ravn 

1997:9, Davidsen 1999). Ud fra undersøgelsen kan det formodes, at kontaktsygeplejerske ordningen 

ikke helt er implementeret i afdelingen. En sygeplejerske beretter: ”det er ikke noget med at sige, at jeg 

kommer på arbejde næste dag.. for jeg synes ikke, at det skal være personligt mig” (Sygeplejerske F). 

Det kan tolkes, at sygeplejersken ikke ser en værdi i, at have en personlig tilknytning til patienten og 

ikke ønsker vedkommende for tæt på. Betragtes dette ud fra patientens autonomi, kan ønsket om 

distancering fra sygeplejersken side udvikle sig til, at patienten skal udvise en større selvstændighed og 

uafhængighed af sygeplejersken. Men autonomi betyder vel ikke, at patienten skal overlades helt til sig 

selv? Det kan formodes, at det også er sygeplejerskens opgave at finde ud af, hvad der er væsentligt for 

patienten, og hvor sygeplejersken må at tage ansvar for den enkle patients behov (Godchaux 1997:73, 

McQueen 2000:726). En undersøgelse foretaget af Evy Ravn (Ravn1997), viser at patienterne giver 

mundtligt udtryk for, at det er rart med kontakt sygeplejerskefunktionen, eftersom der ikke er så mange 
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sygeplejersker involveret i forløbet. Dette giver patienterne en tryghed og mulighed for at stille flere 

spørgsmål. En patient beretter: ” en og tale med en.. så man ikke bliver så nervøs.. ligesom forberede en 

på, hvad der egentlig skal ske” (Patient B). Citatet udtrykker, at det er vigtigt for patienten, at blive 

holdt øje med og talt til og følelsen af at være i centrum. At blive mødt, accepteret og behandlet som det 

betydningsfulde menneske, man er. Det kan formodes, at det kan blive betydningsfuld for patienterne at 

få tildelt en primær sygeplejerske, som de møder for første gang til forundersøgelsen. En værdi fordi 

sygeplejersken får mulighed for at observere og lytte til den information, som patienten får til 

forundersøgelsen (Daugaard 2000:136, Refstrup 2001). Sygeplejersken kan bedre planlægge og skabe 

kontinuitet i sygepleje, og dermed oplever sygeplejersken et større ansvar overfor patienten. At 

patienten kommer til at føle sig tryg på selve operationsdagen, hvilke kan være med til at reducere 

patientens kriseoplevelse omkring operationsforløbet (Perez 1992:31,33). Idet primærsygeplejersken 

har ansvaret for den daglige sygepleje af patienten samt for koordinationen til det øvrige team samt 

familie og pårørende. Sygeplejersken planlægger plejen, går stuegang, sørger for medicin og måltiderne 

og forbereder patientens udskrivelse (Perez 1992, Kjeldsen 1997). Det er betydningsfuldt for 

patienterne, hvis sygeplejersken i sin sygepleje lægger vægt på at lytte, vejlede, informere og undervise, 

hvilket er grundstenene i et accelereret patientforløb (Schulze 1992:34, Jakobsen 2004). Samtidig 

formodes det, at patienterne er motiveret til aktivt at deltage i et accelereret patientforløb og gerne selv 

vil gøre noget målrettet for at blive raske, hvis de oplever den nærhed og omsorg. 

 

 

 10.1.2 Udskrivelse 

 
Tillid er noget fundamentalt, mennesket møder hinanden med. I en sygeplejerske - patient relation vil 

sygeplejersken skulle gøre sig værdig til at modtage patientens uforbeholdende tillid. Sygeplejersken 

skal vise sig pålidelig og troværdig i forhold til patientens situation (Hansen 1998, Delmar 1999). Ud 

fra undersøgelsen kan det formodes, at patienterne kan have svært ved at opleve den helt store tillid til 

sygeplejersken, når sygeplejersken kommer og siger til patienten, at vedkommende skal udskrives næste 

dag. Alle patienterne taler om det derhjemme, om at være forberedt på det derhjemme En sygeplejerske 

beretter: ” jeg synes egentlig ikke at ret mange sætter ord på, de er klar til at komme hjem.. det er 

angsten for, om de kan klare det.. de synes jo lige, at de er blevet opereret” (Sygeplejerske E).  Ses 

dette i relation til patientundersøgelsen foretaget i 2004, formodes der at ligge en stor usikkerhed 

forbundet med at skulle udskrives (der henvises til skema 2). I undersøgelsen er der flere pårørende, 

som giver udtryk for, at det er alt for tidligt at sende pårørende hjem, og det kan formodes, at de 

pårørendes bekymringer kan komme til at præge patientens motivation for at føle sig klar til at blive 
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udskrevet. I undersøgelsen har både patienter og pårørende et stort ønske om, at patienten kan komme 

videre til genoptræning på Mermaid Klikken i Ebeltoft, fordi der ikke er mange ressourcer at hente i 

hjemmet. Dette er dog ikke et af behandlingstilbudene for patienter i et accelereret patientforløb. En 

patient beretter, at lægen har sagt: ”det skal skatteydernes penge ikke bruges til, patienterne får 

instrukser her, så de kan klare sig” (Patient C). Det kan tolkes, at både patientens og de pårørende kan 

formodes at have den samme opfattelse, hvor de forbinder en hurtig udskrivelse med ikke at være klar, 

og derfor forbinder det med en længere rekreations tid i hjemmet, hvor de er overladt til dem selv. Der 

er ikke sundhedsfagligt personale i nærheden, som de kan rådføre sig med. I afdelingen har patienterne 

modtaget skriftlig information om, hvorledes de skal forholde sig i hjemmet. Når en patient trods den 

skriftlige information stadigvæk savner en viden, kan det tolkes at den skriftlige information ikke er 

detaljeret nok, og at den mundtlige information er for generel og ikke tilpasset den enkelte patients 

behov, hvilket kan være med til at skabe utryghed og bekymring. En patient beretter: ”jeg har været 

igennem øvelserne fire til fem gange” (Patient A). Patienterne taler om den mundtlige information som 

et supplement til den skriftlige information. Formentlig bliver mængden af skriftligt 

informationsmateriale ikke mindre i fremtiden, fordi udviklingen går mod accelererede patientforløb, og 

dermed mindre tid til at overbringe mundtlig information (Mårtensson 2002:1). Dermed bliver den 

mundtlige diskurs fæstnet ved skriftens tale (Ricoeur 1979, Pedersen 1999). Selvom den mundtlige 

information kun gives i et begrænset antal, er det mulighed for at individualisere informationen, så den 

bliver tilpasset den enkelte patient. Patienterne fortæller, at de har fået udleveret et instruktionshæfte, og 

de er trænet af en fysioterapeut, om hvordan de skal gøre øvelserne på den rigtige måde, og hvordan de 

skal forsætte med træningen derhjemme. Samtidig har sygeplejersken også en vigtig rolle, hvor hun skal 

være med til at give patienterne en aktiv rehabilitetsfremmende sygepleje, så patienten hurtigt kan 

udskrives. Dertil kommer, at hurtig udskrivelse betyder, at mere må klares i hjemmet, hvilket igen 

stiller større krav til information og til ambulant kontrol for at sikre, at det patienterne har fået lavet på 

hospitalet ikke sættes til efter udskrivelsen, hvor en hofte kan luxere, hvis patienterne ikke overholder 

de forskrevne regler (Elsass 1997:51,Hessov 2001:415).  

På Silkeborg Sygehus medbringer patienten en ”støtteperson”, som ledsager patienten under hele 

forløbet. Det kan være en ægtefælle eller en søn, datter eller en god ven. Ideen er, at støttepersonen 

vejleder, motiverer og er engageret i forløbet og på den måde medvirker til at skabe et trygt og hjemligt 

miljø for patienten. Men det kan også formodes at blive en god støtte for patienten, når patienten senere 

skal udskrives. Idet støttepersonen har fulgt pårørende igennem de aktive dage, og ved hvor langt 

patienten er nået, og hvad der skal arbejdes videre med, når patienten bliver udskrevet, kan pårørende 

stadigvæk fungere som den støttende person (Pilmark 2004). Endvidere viser en undersøgelse fra USA, 

at der lægges vægt på de pårørendes medvirkning i patientpleje (Vom Eigen 1999:33-37). Med 

udgangspunkt i undersøgelsen beretter både sygeplejersker og patienter, at de pårørende kører 
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patienterne til hospitalet, at de pårørende besøger patienten, og de pårørende er velkomne til at stille 

spørgsmål og ringe ind. Det kan formodes, at de pårørende ikke inddrages i plejen omkring patienten på 

ortopædkirurgisk afdeling. En sygeplejerske beretter: ”selvom hun er klar, er det ikke de pårørende, 

som skal bestemmer” (Sygeplejerske F). Det kan tolkes, at sygeplejersken ikke ser en værdi i at 

inddrage den pårørende, hvor sygeplejersken har brug for at synliggør overfor den pårørende, at det er 

hende som bestemmer, hvor sygeplejersken påtager sig en paternalistisk rolle i stedet for at vise 

imødekommenhed og åbenhed. To patienter ud af de fire patienter i undersøgelse er positive indstillet 

på at komme hjem, hvor den ene fortæller: ”at jeg er kommet så langt, det kan jeg lige så godt gøre 

færdig derhjemme” (Patient B). En patient, som har været igennem et accelereret patientforløb fra 

Hvidover Hospital, er glad for at det er gået så stærkt med at komme sig, og vedkommende ser ingen 

grund til at ligge på hospitalet i 14 dage. Dog kan det vise sig, at ældre mennesker kan have en længere 

indlæggelsestid såfremt der må gives blodtransfusion, eller hvis der er tale om et smerteproblem 

(Husted 2004: 3200). 

En hurtig udskrivelse af patienterne, kræver at der bliver givet en bedre og mere præcis information til 

patienten om, hvor længe vedkommende skal være indlagt. Det kan være med til at påvirke patient og 

de pårørende til at være forberedt på uskrivelse og være klar til at skulle klare sig derhjemme. Samtidig 

er det afgørende, hvad det er for en behandling, pleje og træning, som patienten modtager i det tidsrum, 

den pågældende er indlagt. Der ligger også en holdning til, at jo hurtigere patienten kommer ud af 

sengen, jo hurtigere kommer vedkommende sig. Dette bliver en stor økonomisk gevinst for afdelingen 

(Pedersen 2004, Grund 2004).  

En undersøgelse foretaget i Sverige, viser at flere hofteopererede patienter, indenfor de første seks uger 

har komplikationer når de kommer hjem i form af feber, og derfor har vanskeligere ved at træne, så 

meget som vedkommende skulle. Patienter med betændelse i hoften, forskelle i benlængde og smerter i 

hoften når de går og sidder, har store vanskeligheder ved at gennemføre en træning. Efter seks måneder, 

hvor patienterne igen bliver spurgt, viser undersøgelsen, at de hofteopererede komplikationer faktisk 

helt er forsvundne (Knutsson 1999: 1352,1353, 1357). Det kan formodes, at det kan være 

betydningsfuldt for patienterne at få at vide, hvordan de skal forholde sig i hjemmet, fordi patienterne i 

stor udstrækning selv skal klare deres rekonvalcens. Patienterne skal have at vide, at der kan opstå 

komplikationer, når patienterne kommer hjem, men disse vil forsvinde med tiden. At patienterne er 

velkommen til at ringe ind til ambulatoriet og få en snak med sundhedspersonalet, hvis de har brug for 

dette.  

Det er betydningsfuldt for det accelererede patientforløb, at sygeplejerskerne inddrager de pårørende og 

at de pårørende er med til informationsmøde indledningsvis og har mulighed for at følge patienten tæt 

igennem hele indlæggelsesforløbet. Herved ses de pårørende som en støtte og ressource person overfor 

deres pårørende, også når patienten skal udskrives til hjemmet. Derved bliver de pårørende en aktiv 
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deltagende partner og ikke en nervøs og angst partner, som ikke kan overskue at få sin husbond eller 

hustru hjem. Dette kan give patienten en følelse af at være imødekommet og ønsket i sit eget hjem, hvor 

patienten kan undgå at blive krænket og føle sig til besvær.  

 

10.2 Sammenfatning 

 
Sygeplejerskerne arbejder under rationelle forhold i et accelereret patientforløb, men det kan være 

betydningsfuldt for patienterne, at sygeplejerskerne prioriterer tiden til at give patienterne en god 

information, om hvad der skal ske den første dag inden operation, hvad der skal sker på selve 

operationsdagen og i de efter følgende dage. Undersøgelser viser, at patienterne er nervøse, og de 

glemmer hurtigt den givne information. Derfor er det væsentlig for patienterne, at sygeplejerskerne 

giver en god information under rolige forhold, hvor de ikke bliver forstyrret, hvor der er tid og 

mulighed for at patienterne kan stille spørgsmål og få disse besvaret.  

Det viser sig, at patienterne har talt med andre hofteopererede patienter og alle patienter i denne her 

undersøgelse har set Lægens Bord, hvilket patienterne har været glade for. Det visuelle indtryk har 

været positivt i forhold til at skabe sammenhæng og forståelse for, hvad der sker under en 

hofteoperation, men den har ikke givet patienterne nogen ide om, hvad der skal ske i det præ – og i det 

postoperative forløb, og derfor har flere patienter fornemmelse af, at de bare sidder og venter. Derfor 

kan det være betydelig, at patienterne får en fælles introduktion, og at de samtidig ligger på samme stue, 

På den måde kan patienterne være med til at støtte og hjælpe hinanden gennem forløbet. Samtidig 

vægtes den individuelle behandling højt for den enkle patient, hvor patienten oplever nærvær og at blive 

respekteret som den person, som vedkommende er, og hvor sygeplejerskerne tager udgangspunkt i den 

enkelte patient. 

 Informationen er det bærende aspekt i et accelereret patientforløb, derfor er det vigtigt, at patienten kan 

have tillid til sygeplejersken, som stiller sig til rådighed på en åben og imødekommende måde. 

Informationen skal struktureres og planlægges i forhold til hver enkelt patient, hvilket kan komme til at 

præge patientens vilje og den måde patienten handler på under hele forløbet. Det sætter et krav til høj 

faglig kompetence hos sygeplejerskerne, hvor sygeplejerskerne tager et rolleskift fra den assisterende 

sygeplejerske til en mere vejledende sygeplejerske.  

Sygeplejersken møder patienten for første gang til den indledende introduktion og er den støttende og 

planlæggende partner under hele patientens indlæggelse. Samtid ved sygeplejersken også, hvilken 

information, der er blevet givet og kan følge op på denne. Oplevelsen af sygeplejekontinuitet vil give 

patienten mulighed for at oplever et struktureret og planlagt indlæggelsesforløb, og samtidig give 

sygeplejersken mulighed for at samle sygeplejeopgaverne og lave en prioritering i sygepleje i forhold til 

 61



den enkelte patient. Samtidig kan det være værdifuldt for patienten og for selve udskrivelsesforløbet, at 

de pårørende inddrages under indlæggelsen, idet de kan være med til at støtte patienten i den 

information og det træningsprogram, som patienten har fået. Det kan være med til at forberede de 

pårørende. Ved indføring af accelererede patientforløb er der færre indlæggelsesdage, og der må 

påregnes en rekonvalescenstid i hjemmet, hvor de pårørende automatisk bliver inddraget.  

 

 

11.0 Konklusion 
 

Det kan konkluderes, at gennem de fire patient - og de tre sygeplejerske beretninger viser det sig, at 

patienter og sygeplejersker kan have forskellige eller tilsvarende opfattelser af, hvad der er 

betydningsfuldt i sygeplejen i det accelererede patientforløb hos hofteopererede patienter. Det er dog 

vigtigt at være opmærksom på, at denne konklusion bygger på et lille empirisk interviewmateriale, 

hvorfor det ikke er muligt at konkludere generelt. En holdning som Ricoeur støtter, idet han skriver, at 

den fænomenologiske – hermeneutiske tilgang i en undersøgelse vil kunne pege på nogle tendenser, 

som kan bruges i udviklingen af en fremtidig sygepleje (Ricoeur 1979, Hermansen 2002). 

I undersøgelsen af patienternes og sygeplejerskernes opfattelse af det accelererede 

patientforløb vægtes for begge partner, patientens autonomi, tiden og information. Det som er 

væsentligt i alle beretningerne er, hvordan sygeplejersker og patienter opfatter autonomibegrebet. En af 

grundstenene i det accelererede patientforløb er patienternes aktive deltagelse, motivation og forståelse 

for, hvorfor det er så vigtigt at komme ud af sengen og hurtigt i gang. Ud fra undersøgelsens resultat er 

det tvivlsomt, hvor meget patienterne har forstået af den givet information og forstået vigtigheden i at 

deltage aktivt og være motiveret under hele indlæggelsesforløbet for at kunne gennemføre et accelereret 

patientforløb, som skal medføre til en hurtig udskrivelse. Patienterne beskriver sig selv som 

selvstændige personer med en aktiv pensionist tilværelse. Patienterne er alle opsatte på at deres 

hofteoperation vil bringe dem tilbage til en aktiv tilværelse, hvor de kan komme i gang med alle deres 

vanlige gøremål. Men ud fra undersøgelsens resultat peger det på, at patienterne ikke besidder en stor 

uafhængighed og selvstændighed, når de bliver indlagt på ortopædkirurgisk afdeling. I undersøgelsen er 

der kun en ud af fire patienter, som indlæggelse på patienthotellet, hvor fra han tager af sted om morgen 

for at gå over i afdelingen og indgå i et indlæggelsesforløb, og patienten vender ikke tilbage til 

patienthotellet. 

 Det må konkluderes, at patienterne har en opfattelse af en meget diffus patientrolle, når 

de indlægges på Ortopædkirurgisk Afdeling B7. Patienterne har en opfattelse af rutinerede 

arbejdsgange, hvor der ikke er muligt at tage individuelle hensyn. F.eks. bliver alle patienter vækket 

klokken seks om morgen for at gøre sig klar til operation, selvom de først skal på 
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operationsprogrammet om eftermiddagen. I undersøgelsen opleves patienterne frustrerede over den 

lange ventetid og at være en brik i et stort produktionssystem, hvor de er meget overladt til sig selv og 

med en begrænset medindflydelse. Hvor patienterne oplever at blive flyttet rundt med og sat i mange 

ventesituationer uden hensyntagen til den enkelte patients individuelle behov, medbestemmelsesret og 

respekt for patienternes egen personlige tid. Patienternes frustrationer over et manglende samspil med 

sygeplejerskerne, og hvor patienternes samspil begrænses til et socialt sammenspil med deres familie 

eller deres medpatient som en social sparringspartner.    

En frustration som er rettet imod de meget travle sygeplejersker, som vægter de 

instrumentelle handlinger i forhold til tiden sammen med patienterne. Sygeplejersker er også frustrerede 

over ikke at have den tid, som de ønsker at tilbringe sammen med patienterne. Tiden til at give en god 

information for at et accelereret patientforløb kan blive succesfuldt, fordi sygeplejerskerne hele tiden er 

på vej væk fra patienterne for at tage sig af andre handlinger, gøremål og administrative opgaver. Hvor 

omsorgspraksis overfor patienterne er begrænset.  

 Ud fra undersøgelsen kan det konkluderes, at det som er vigtigt i sygepleje for patienterne 

er, at de opleves individuelt og som et helt menneske med en medbestemmelsesret, hvor der tages 

udgangspunkt i deres individuelle behov. Patienterne ønsker ikke at ses som en gruppe, som bliver 

generaliseret, og som skal køres igennem et accelereret patientforløb uden den store personlige kontakt 

til hverken sygeplejerske eller øvrigt plejepersonale. Patienterne i undersøgelsen har en følelse af at 

blive overladt til sig selv i et stort tomt rum, når de indlægges på ortopædkirurgisk afdeling. Det vigtige 

i undersøgelsen for patienterne er at være i en dialog med sygeplejerskerne, hvor patienterne kan mærke 

sygeplejerskernes nærvær, interesse, og hvor patienterne har følelsen af at være i centrum.  

Det kan heraf konkluderes, at information har svære betingelser på en ortopædkirurgisk 

afdeling i et accelereret patientforløb. En manglende gensidig kommunikation kan medføre at 

patienterne kommer til at mangle en viden og indsigt omkring de vigtige faktorer i et accelereret 

patientforløb, hvor en af grundstene er, at patienterne er motiveret for et træningsprogram. Det 

betydningsfulde for patienterne i sygepleje er, at de får en viden og en indsigt, således at patienterne 

bliver i stand til selvstændigt og i samråd med øvrigt sundhedspersonale at træffe beslutninger på et så 

kvalificeret og nuanceret grundlag som muligt. Endvidere kan det konkluderes, at sygeplejerskerne også 

har et moralsk ansvar overfor patienterne, at patienterne sikres den nødvendige viden for at kunne 

gennemføre et accelereret patientforløb. Samtidig har patienterne et moralsk ansvar overfor sig selv, 

men de har også krav på at få en viden, som kan skabe sammenhænge og følelsen af kontinuitet, hvor 

patienterne bruger viden til at udvikle sig, og få troen på at de kan klare et accelereret patientforløb.  

Det kan konkluderes ud fra undersøgelsen, at tidsperspektivet vægtes højt hos både  

patienter og sygeplejersker. Patienterne taler om tid til en snak og at kunne opleve en omsorg og et 

nærvær fra sygeplejerskerne, hvor sygeplejersken har tid til at være sammen med patienterne et kort 
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stykke tid, inden hun skal videre til den næste. Det betydningsfulde for patienterne er oplevelsen af 

kvalitets tid sammen med sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne ser det også betydningsfuldt at kunne yde 

patienterne en god omsorg. Sygeplejerskerne ønsker at kunne være nærværende i situationen sammen 

med patienterne, hvor tankerne ikke drejer sig om den næste opgave, som skal løses. Sygeplejerskerne 

oplever, at en god sygepleje er at have tid til at informere patienterne om hele indlæggelsesforløbet og 

have tid til at sætte sig på sengekanten og tale med patienterne, og få et indblik i patientens situation og 

de hjemlige forhold, som er væsentlige for en udskrivelsessituation.  

Konklusionen er, at sygeplejerskerne i undersøgelsen oplever et dilemma i forhold til den 

korte tid de har stillet til rådighed. Hvorfor det tyder på, at der er en ubalance imellem krav og 

sygeplejerskernes ressourcer i det accelererede patientforløb. Sygeplejerskerne befinder sig i et 

dilemma, hvor der ikke er tid til at kunne fordybe sig og give patienterne den individuelle omsorg, som 

de forbinder med en god sygepleje. Sygeplejerskerne har oplevelsen af at udføre en meget instrumentel 

sygepleje, hvor det kan opfattes at sygeplejerskerne knokler af sted for at nå alle de sygeplejemæssige 

opgaver. Disse frustrationer giver udslag i, at sygeplejerskerne bliver irriteret over, når patienterne ikke 

siger, at de har ondt og når kollegaer ikke kan forstå, at den enkelte opgave kan tage så lang tid. En 

konsekvens i sygepleje bliver, at patienten påtager sig en omvendt omsorg overfor sygeplejerskerne, 

hvor patienterne til side sætter egne behov og krav og derfor påtager sig en tavs patientrolle. 

Konklusionen er, at patienter og sygeplejersker har vanskeligheder ved at kommunikere 

med hinanden, pga. den manglende tid. Patienterne har en negativ opfattelse af ikke at få den støtte fra 

sygeplejerskerne, som der er brug for, og patienterne har oplevelsen af ikke at kunne dele deres 

synspunkter og oplevelser med sygeplejersken. Et dilemma, hvor både patienter og sygeplejersker kan 

opleve en ensomhed i forhold til hinanden. Ud fra den viden i sygepleje er det vigtigt, at patienterne 

ikke forsøger at beskytte sygeplejerskerne, fordi de selv kommer til at mangle en viden, som er 

betydningsfuld for indlæggelsen. 

  Konklusionen bliver i sygepleje, at der lægges op til at den sociale relation imellem 

patient og sygeplejerske kan tænkes på en ny og anderledes måde. For begge partner kan det blive 

betydningsfuldt, hvis sygeplejerskerne påtager sig en ny rollemodel, hvor hun ændrer på sin nuværende 

rolle fra at være den somatiske sygeplejerske til at blive informations sygeplejerske. At patienter og 

sygeplejersker er i dialog med hinanden og arbejder sammen hen imod et fælles mål, nemlig at 

patienterne kan udskrives hurtigst muligt. Omsorgen ligger ikke længere i sygeplejerskernes handlinger, 

men igennem en god dialog, vejledning og guiding af patienterne, hvor patienterne oplever en anden 

form for omsorg og nærvær. Sygeplejerskerne stiller sig til rådighed med deres viden, som kan styrke 

patienternes vilje hen mod egenomsorg. Sygeplejerskernes rolleskift vil kun formodes, at kunne frigive 

mere tid til patienterne, fordi patienterne ved hvad de skal, og hvad der forventes af dem.  
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 Konklusionen er ud fra den viden i sygepleje kan det være skelsættende og her at 

patienterne oplever en sygeplejekontinuitet, hvor patienterne har en primærsygeplejerske, som følger 

patienterne fra første dag til udskrivelsesdagen. En sygeplejerske, som sørger for at patienten bliver 

informeret, følger op på information, sørger for at gå stuegang, sørger for at give medicin og sørger for 

selve udskrivelsen. Betydningsfuldt for begge parter, fordi det vil give mulighed for at opleve et 

kendskab til hinanden. En opfattelse af kontinuitet, som også kan være væsentligt i et samarbejde med 

de pårørende. En primær sygeplejerske kan hjælpe de pårørende med at få et større indblik i, hvordan 

det går, fordi sygeplejersken ved hvor langt patienten er kommet i forløbet. Dette for at i mødekomme 

de pårørendes angst for tidlig udskrivelse. Et dilemma i sygepleje er, at de pårørende kan opfattes som 

modspiller i stedet for medspiller i et accelereret patientforløb. Med denne viden kan en mulighed være 

at inddrage pårørende som en aktiv støttepersoner under indlæggelsen. Udover at medinddragelse af 

pårørende kan være betydningsfuldt og en stor hjælp for patienterne under hele indlæggelsen, kan det 

tillige være værdifuldt for patienten, når patienten kommer hjem. Med de korte indlæggelsesforløb må 

der påregnes en større rekonvalescentid i hjemmet, hvor patienten pga. den komprimerede tid i 

afdelingen kun er kommet igennem træningsprogrammet fire til fem gange. I undersøgelsen kan det se 

ud til at hustru og husbond kan have svært ved at tale om selve udskrivelsen. Det er vigtigt at vægte 

dette aspekt i sygepleje, således at sygeplejersken bruger tiden sammen med begge parter, så patienten 

undgår at føle sig krænket i sammenspillet med hustru og have følelsen af at være til besvær, når 

patienten udskrives til hjemmet.  

Samfundsmæssigt og set ud fra sundhedspersonalet opfattelse kan der peges på, at der er 

ved at ske et ændret menneskesyn på patienter, der skal have foretaget en hofteoperation. Der lægges op 

til at patienterne forbliver indlagte, som de ”raske” patienter. De raske patienter skal have skiftet en 

hofte og kan hurtigt udskrives igen. De hofteopererede patienter ses som en specielt stærk gruppe, idet 

de fleste patienter er psykiske og fysiske stærke og velfungerende i en hverdag i sammenspil med andre 

mennesker inden deres indlæggelse. Hospitalets målsætning er derfor en kort indlæggelse. 

Det kan konkluderes for at kunne imødekomme patienternes – og sygeplejerskernes 

frustrationer i et hofte accelereret patientforløb, kan det være vigtigt for patienter og sygeplejersker, at 

der eksisterer reelle valg mellem forskellige udfordringer og udfoldelsesmuligheder. Disse ønsker og 

muligheder gives der bla. på patienthotellet i Silkeborg og på Odense Universitet hospital, hvor der er 

lavet en Joint Care Unit. Et succesfuldt program for et accelereret patientforløb. Patienterne indlægges 

på samme tid, får en fælles information, opereres og får et fælles genoptræningsprogram, som de skal 

følge. Derved kan patienterne støtte hinanden gennem genoptræningen. I stedet for en individuel 

sygepleje lægges der op til en fællesskabsfølelse. Læger, sygeplejersker og fysioterapeuter laver en 

fælles information og agerer i et fællesrum. Der lægges vægt på patienternes fælles ansvarsfølelse, og 

patienterne skal støtte og opmuntre hinanden gennem indlæggelsen og dermed få hinanden motiveret og 
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aktiveret. Derfor skal patienterne hurtigt ud af sengen og opholde sig i et andet rum med gode 

faciliteter. Patienterne har deres eget tøj på fra den første dag efter operationen, og der er gode 

faciliteter med træningslokaler og liggestole, som patienterne kan benytte om dagen, hvor der lægges op 

til en hyggesnak med de øvrige patienter. Patienterne ligger i deres egen seng om natten. Joint Care 

programmet stimulerer til en fællesskabsfølelse, som er så vigtigt for et succesfuldt accelereret 

patientforløb. 

 

 

12.0 Perspektivering 

 
I fortolkningen og diskussionen åbnes der op for en ny tilgang, hvor et af specialets væsentlige 

hovedpunkter var betydningen af en god information til at styrke patienternes vilje og autonomi til at 

kunne klare et accelereret patientforløb. Et tilbagevendende fund ved undersøgelsen hos de 

hofteopererede patienter er, at de ikke helt føler sig klar til at blive udskrevet, og at de pårørende gerne 

ser at den pårørende bliver sendt videre til genoptræning, inden vedkommende kommer tilbage til 

hjemmet. Tidligere blev de hofteopererede patienterne udskrevet med ted - strømper, hvor de havde 

kontakt til hjemmeplejen, som i mange tilfælde skulle hjælpe patienterne strømperne af og på. Denne 

kontakt gav patienterne mulighed for at stille spørgsmål. Langt de fleste patienter bliver i dag udskrevet 

til eget hjem uden kontakt til hjemmeplejen. Undersøgelsen angiver yderligere at der ikke bliver satset 

meget på udskrivelsessamtalen på ortopædkirurgisk afdeling, og at patienterne af den grund kan 

befinder sig i et dilemma. Det kan konkluderes, at der ikke bliver sagt ordentligt farvel til den 

patientgruppe, og at patienterne kan sidde tilbage med nogle spørgsmål, som de ikke har fået svar på. 

Yderligere bliver patienterne ikke taget hen til et roligt sted i afdelingen, hvor de kan uddybe, hvis der 

er noget, de er i tvivl om.  Det kan måske virke svært for dem, når de ligger på en fire sengsstue og 

spørge om, hvornår de kan genoptage deres seksualliv.  

En undersøgelse viser, at der i år 2000 er foretaget mere end 450.000 hofte – og knæoperationer, hvilke 

vil stige med ca. 5 % per år. Yderligere er der en tendens til at en del yngre mennesker bliver indlagt til 

en hofteoperation (Tenny 2003:954). Senior forsker Lis Wagner beskriver (Wagner 1998), at der kun er 

meget lidt forskningsmæssig baseret viden, om hvad der skal til for at patienterne føler sig trygge, når 

de udskrives, og at det kan være banebrydende for patienter og de pårørende at få belyst, hvordan 

patienter, pårørende og personaler kommunikerer omkring udskrivningen, og hvem der reelt tager 

beslutningen om en sådan. Det kunne være spændende at udfordre de eksisterende udskrivelsesformer 

gennem nytænkning og innovation. Ved at studere udskrivningssamtaler historisk, kan der udvikles 

tiltag indenfor nye udskrivelsessamtaler, hvor kommunikation, dialog med patienter og egenomsorgens 
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vil få betydning for sygepleje. Ved at udvikle nye udskrivelsesformer, der bygger på den enkelte 

patients egenomsorg vil man opnå et mere ligeværdigt forhold mellem patienter og sundhedsvæsnet. 

Hospitalerne er under konstant forandring, og hvor der sker ændringer og effektivisering af 

arbejdsgange (Hildebrandt 2001:41). Derfor kunne et andet væsentligt aspekt, som kunne være 

interessant at undersøge, være den organisatoriske implementering af en ny funktion såsom en 

specialenhed i afdelingen. I undersøgelsen giver sygeplejerskerne udtryk for, at det mest er lægernes 

gevinst at indføre en specialenhed i afdelingen. Sygeplejerskerne har en opfattelse af at sygeplejen 

bliver meget ensformig. Filosoffen K.E. Løstrup beskriver, at tiden er givet med forandring og 

forandring tager nemlig tid (Løstrup 2003:13). Derfor kan det tolkes at en implementering af en 

specialenhed forgår over tid, men der er nogen som skal være banebrydende i processen. Der skal ske 

en kulturforandring i afdelingen med et skift i retningen af teamwork, ansvar, forandringsvillighed og 

synligledelse(Vejlsgaard 1995). En ledelsestænkning, der sammenkobler forandringer og læring, og 

hvor forandringsledelse består i at arbejde med udvikling af forskellige former for fællesskaber i en 

virksomhed. Fællesskaber, hvori der er indlejret en forandringskultur (Hildebrandt 2001:116). Derfor er 

det vigtigt, at når faglig viden skal formidles og nye procedurer skal implementeres i en afdeling, at 

ledelsen på alle niveauer i organisationen og i den politiske organisation har samme målsætning og 

aktivt bakker ideen op omkring det. Indførelse af en specialenhed er en så radikale ændringer i 

behandlingen og pleje, at denne kun kan gennemføres med ledelsesmæssig opbakning og støtte. 

Ansvaret for ændringer og nye tiltag ligger traditionelt hos afdelingsledelsen og hos den ansvarlige 

overlæge og afdelingssygeplejerske (Jensen 2004). Det er den ansvarlige overlæge og 

afdelingssygeplejerske, som skal få personalet på ortopædkirurgisk afdeling til at forstå, hvorfor det er 

så vigtigt at indføre en specialenhed i afdelingen og få personalet opbakning til at implementere 

enheden i afdelingen. Ledelsen i afdelingen må derfor gå forrest i processen og vise sine evner til 

personlig mestring og coaching af personalet og skabe rammerne for at implementeringen kan lykkedes, 

idet modtagelsen af en specialenhed kan være præget af eksisterende magtforhold. Et ”kampfelt” hvor 

nogle personaler har forståelse og synspunkterne har lettere ved at blive hørt og accepteret end hos 

andre. Derfor kan det være væsentlig for selve implementeringsprocessen, at det foregår i en social 

sammenhæng og i en fælles dialog, hvor der er mulighed for refleksion (Hildebrandt 2001:127, Bottrup 

2003:236). I samråd med ledelse og personale finder man ud af, hvordan man gør, og hvorfor man gør 

som man gør, eller er der ting som kan gøres anderledes i sygepleje. Derved bliver mennesket  

følelsesmæssigt knyttet til de strukturer, som de er en del af, og som de har været med til at skabe (Ibid 

2001:30). 
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1 Bilag 
 

Patienttilfredshedsundersøgelse 
 

Tilfredshedsundersøgelse på Ortopædkirurgisk Afdeling B7, Randers Centralsygehus (2002/2004).  

         

 Antal 

responenter 

(antal) 

 Ja 

% 

 Både/og 

% 

 Nej 

% 

 

 2002 2004 2002 2004 2002 2004 2002 2004

Forløb din modtagelse på 

afdelingen tilfredsstillende? 

102 93 83 78 13 13 4 9 

Fik du den menneskelige 

støtte, du havde brug for fra 

personalet under 

indlæggelsen?  

104 90 87 82 12 13 2 4 

Modtog du en omhyggelig 

sygepleje under din 

indlæggelse?  

104 90 88 80 5 16 7 4 

Fik du informationer, du 

havde brug for under din 

indlæggelse 

102 90 80 63 13 26 7 11 

Fik du lov til at blive på 

afdelingen, til du følte dig 

klar til at blive udskrevet?  

105 88 90 86 6 9 5 5 

Fik du den information, du 

havde brug for, inden du blev 

udskrevet? 

100 86 78 67 14 20 8 13 

1) Forbedringsmuligheder er opgjort som ”ja ”, ”både og” og ”Nej” – svar, taget af andelen af patienter, der har haft en 
mening om emnet. 

2) Angiver det maksimale antal svarpersoner til et spørgsmål. Antallet af  
3) Kilder: Kvalitetsafdelingen 2002:26, Kvalitetsafdelingen 2004:26 
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Bilag 2 Samtykkeerklæring 
 

Kære deltager 

 

Jeg er i gang med at lave en mindre undersøgelse, hvor jeg ønsker at interviewe 4 patienter og 3 

sygeplejersker, og titlen på specialet hedder ”Hvad patient og sygeplejerske ser betydningsfuld i 

sygepleje i et kort patientforløb hos hofteopererede patienter”. 

 

Det er frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen. Din beslutning får ingen indflydelse på nuværende 

indlæggelse eller, hvis du på et senere tidspunkt stifter bekendtskab med afdelingen. Du kan til enhver 

tid trække dit udsagn tilbage og sige nej til, at du alligevel ikke vil medvirke. 

 

Venlig hilsen  

Anette Have 

Banjovej 7, Vorup 

8900 Randers 

tlf.: 86407426 eller ahave@tdcadsl.dk 

 

________________________________________________________________________________ 

Undertegnede bekræfter hermed at have modtaget såvel mundtlig som skriftlig information om 

undersøgelsen. 

 

Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og jeg til enhver tid kan trække mit 

udsagn tilbage, uden at det vil påvirke min nuværende eller fremtidige behandling. Jer er orienteret om, 

at oplysningerne bliver behandlet anonymt. 

 

Dato: _________ 

Underskrift: __________________________________________ 
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Bilag 3 Patientinformation  
 
 
Kære projektdeltager! 

Med dette brev vil jeg gerne invitere dig til at deltage i en undersøgelse. Jeg er sygeplejerske og har 

erfaret at udviklingen indenfor operationspatienter, som har fået foretaget en hofteoperation, er gået 

mod kortere indlæggelser. Jeg studerer i øjeblikket på Institut for Folkesundhed – afdeling for 

Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet, hvor jeg i denne forbindelse skriver på mit afsluttende 

speciale med titlen ”Betydningsfuld sygepleje i korte ortopædkirurgiske patientforløb” 

 

Formålet med specialet er, at få et kendskab til, hvad patient og sygeplejerske ser betydningsfuld i 

sygepleje i et kort indlæggelsesforløb på hospitalet med denne hensigt at udvikle den fremtidige 

sygepleje på ortopædkirurgiske afdelinger. I denne forbindelse ønsker jeg at foretage en mindre 

interviewundersøgelse med sygeplejersker og patienter, derfor spørger jeg dig, om du hat lyst til at 

deltage. 

 

Interviewet vil vare ca. en time og vil finde sted på afdelingen. Interviewet optages på bånd. 

Deltagelsen vil være anonym og alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 

Interviewet består i, at du svarer på nogle fastsatte spørgsmål, om hvad du mener, er betydningsfuldt for 

dig under din indlæggelse, hvad der har været positivt og mindre positivt. 

 

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og du kan når som helst trække dig. Ønsker du, at  deltage 

bedes du underskrive vedlagt samtykkeerklæring og aflevere den til afdelingssygeplejersken. 

 

Venlig hilsen 

Anette Have 

Banjovej 7, Vorup 

8900 Randers 

tlf.: 86407426 eller ahave@tdcadsl.dk 
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Bilag 4 Interviewguide til patient      
 

Inden operation 

 

1. Fortæl om du vidste noget omkring hofteoperation inden din indlæggelse  

2. Har du tidligere været indlagt. Hvordan har det været at være patient?  

3. Hvordan var dit første møde med afdelingen? 

4. Hvad var vigtigt for dig at få at vide inden din operation. Har du fået at vide hvor mange dage, du 

skal være indlagt?  

5. Hvad oplever du at personalet ligger mest vægt på inden din operation?  

6. Hvilke forventninger oplever du, at der er til dig inden operationen? Og har du selv nogle 

forventninger til forløbet? 

7. Har du nogle pårørende som har fulgt dig til forundersøgelse? 

8. Havde du en viden om din hofteoperation og hvorfra? 

 

Selve indlæggelsen 

9. Hvordan har du haft det efter din operation? Har der været gener efter din operation.  Evt. kvalme, 

smerter, træthed?  

10. Hvordan oplever du at skulle følge en genoptræning? Hvad gør du, og hvad har betydning for dig?  

11. Hvordan klarer du de krav, som stilles til dig og har du oplevet situationer, hvor du har været ved 

at give op? 

12. Oplever du at personalets krav til dig svarer overens med dine ressourcer? Og er det i orden at sige 

fra?  

13. Hvordan oplever du den omsorg, som personalet giver dig og får du den støtte, som du har brug 

for? Kan du beskrive en situation? 

14. Hvilken viden har været den vigtigste for dig at få under indlæggelsen? 

15. Hvad er mest betydningsfuld for dig under din indlæggelse? Kan du beskrive en situation? 

16. Hvordan oplever du at være patient i afdelingen?  

 

Udskrivelse  

17. Fortæl om hvor mange dage du har været indlagt, og hvordan du har det inden din udskrivelse? 

18. Ved du hvordan du skal forholde dig til din hofte, når du skal hjem? 

19. Set i bakspejlet fortæl om der har været noget som kunne været gjort anderledes? 

20. Hvordan har du oplevet dit ophold i afdelingen? 

 81



21. Hvor gammel er du? Hvilken status? 

22. Hvor mange dage har du været indlagt? Hvordan oplever du en kort indlæggelse? Evt. nogle 

ekstra dage? 

23. Hvad oplever du, inden at du skal udskrives (hvad tænker du på, hvad føler du)? 

24. Ligger der en plan for genoptræning, når du skal hjem? 

25. Set i bakspejlet hvad kunne personalet have gjort anderledes? Hvordan har du oplevet personalet. 

Evt. beskriv en situation? 

26. Hvilken situation har været god og hvilken situation har været mindre god for dig under den korte 

indlæggelse? 
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Bilag 5 Interviewguide til sygeplejerske 
 
Inden operation 
      
1. Fortæl om hvad du oplever som betydningsfuld for patienten inden operation?  

2. Fortæl om hvordan patienten bliver modtaget i afdelingen? 

3. Hvilken viden har patienten med sig fra forundersøgelsen? 

4.  Oplever du at patienten har nogle specielle forventninger til dig? Og har du selv nogle specielle 

forventninger til patienten? 

5.  Har din afdelingssygeplejerske orienteret dig om afdelingens specialenhed omkring de hofte 

opererede patienterer?   

 

Efter operation 

6. Hvordan oplever du patientforløbet efter en hoftealloplastik operation? Evt. komplikationer? Og 

Hvilke? (smerter, kvalme, dårlig appetit) 

7. Hvad mener du er vigtigt for patienten i sygeplejen i et accelereret patientforløb? 

8. Hvad er vigtigst for dig i den sygepleje, som du udfører i et accelereret patientforløb? Hvilken 

prioritering gør du? 

9. Fortæl om hvordan du oplever at skulle give en pleje på kortere tid? Og hvordan oplever du 

atmosfæren i afdelingen? 

10. Hvad oplever du som patientens rolle under et accelereret patientforløb? 

11. Hvordan oplever du patienten klare en genoptræning? 

12. Hvad synes du er din rolle i patientens genoptræning? 

13. Hvordan oplever du udvikling og dokumentation i sygeplejen hos patienter?  Hvordan 

dokumenterer du en udført sygepleje i et accelereret patientforløb? 

 

Udskrivelse 

 12. Hvor mange dage er patienter med hoftealloplastik indlagt? 

 13. Hvordan oplever du patienten, når vedkommende skal udskrives? 

 14. Hvilken plan ligger der for patienten, når vedkommende skal udskrives 
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