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FORORD 
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min vejleder cand.cur., ph.d. og lektor Regner Birkelund, der har givet mig et godt fagligt modspil. 

Undersøgelsen er gennemført med tilknytning til en somatisk hospitalsafdeling, hvor ledelsen såvel 

som sygeplejersker på afdelingen har lukket mig ind i afdelingens kliniske verden og givet mig 

adgang til at observere og interviewe sygeplejerskerne.  
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Dansk resumé 
 
Dette speciales omdrejningspunkt er en undersøgelse af, hvilke fænomener sygeplejersker på en 
dansk somatisk hospitalsafdeling oplever i mødet med minoritetsetniske patienter, og hvorledes 
disse fænomener har betydning for sygeplejen til disse patienter. Som metode til indsamling af data 
er der anvendt kvalitative interviews og deltagerobservationer. Ud fra en fænomenologisk analyse 
er tre fænomener i sygeplejerskers oplevelse af mødet med minoritetsetniske patienter blevet 
identificeret og senere diskuteret med inddragelse af anden teori og empiri. Disse tre fænomener er: 
 
- at kommunikere 
- at patienter har en anderledes sygdomsopfattelse end danske patienter 
- at patienter har en anderledes kulturel og social opførsel end danske patienter 
 
I forhold til fænomenet ”at kommunikere” oplever sygeplejerskerne, at der hos de ældre patienter 
forekommer sprogproblemer, og at brugen af tolk kan være svær, fordi sygeplejerskerne bliver nødt 
til at anvende patientens familie som tolk, idet en tolk i akutte situationer kan være svær at få fat på. 
I forhold til hvordan fænomenet ”at kommunikere” påvirker sygeplejen, oplever sygeplejerskerne, 
at det er svært at lære patienterne at kende, når de ikke taler dansk. Herudover bestiller 
sygeplejerskerne ofte kun tolk, når der skal gives vigtig information, hvorfor en dialog med 
patienter, der ikke taler dansk, er sjælden. 
 
Under fænomenet ”at patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end danske patienter” 
oplever sygeplejersken, at patienterne overdriver deres smerter, hvilket sygeplejerskerne benævner 
”etniske smerter”. Sygeplejerskerne oplever, at patienterne har en dårlig viden om kroppens 
anatomi og fysiologi, samt at de i deres patientrolle er anderledes end danske patienter. 
Sygeplejerskerne oplever, at patienterne blive vrede, hvis deres operation bliver aflyst, selvom 
sygeplejerskerne gør, hvad de kan for at informere om dette. Med hensyn til hvordan dette fænomen 
indvirker på sygeplejen, konkluderes der, at sygeplejerskerne er i tvivl om, hvorvidt patienternes 
smerter er reelle, og at det tager længere tid for sygeplejerskerne at forklare patienterne, hvad de 
fejler pga. patienternes manglende viden om kroppens anatomi og fysiologi.  
 
Med hensyn til fænomenet ”at patienterne har en anderledes kulturel og social opførsel” oplever 
sygeplejerskerne, at maden, patienternes sociale netværk og patienternes kultur spiller en vigtig 
rolle. I forhold til hvordan fænomenet indvirker på sygeplejen, oplever sygeplejerskerne fx, at det 
sociale netværk er stort, hvilket resulterer i mange besøgende på afdelingen, der igen kan være 
generede for patienten selv, andre patienter og sygeplejerskerne.  
 
 

 



Summary in English  
 
Title: Nurses´ views on patients with an ethnic minority background in a Danish hospital  
 
This thesis is based on participant observations and interviews among nurses. The study was done 
with the clinical collaboration of nurses at a hospital in Copenhagen. The aim of the study was to 
gather knowledge of nurses’ views on patients with an ethnic minority background. This thesis 
questions which phenomena the nurses experience in working with these patients, and how these 
phenomena influence the nursing care given. The primary scientific theory of this study is a 
phenomenological approach. The study showed three phenomena experienced by the nurses when 
dealing with patients with an ethnic minority background:  
 
1: To communicate  
2: Patients have a different attitude toward illness than Danish patients 
3: Patients have a different cultural and social behaviour than Danish patients 
 
The phenomena are also discussed in the light of other theories to achieve a better understanding of 
each phenomenon. Regarding the communication phenomenon, the nurses experience that they 
have problems in understanding older patients and using a translator, which creates its own set of 
problems. With regard to how this phenomenon influences the nursing, nurses experience difficulty 
in getting to know their patients. Also the nurses do not order a translator unless it is to give 
important information, and therefore dialogue between the nurses and the patients is rare. 
 
Concerning the phenomenon “the patients have a different view on illness than Danish patients”, 
nurses experience that patients with a minority background exaggerate their pain and moreover 
have nothing but a very basic knowledge of anatomy and physiology. The nurses experience that 
the role of ethnic minority patients in the hospital is different from that of Danish patients. 
Furthermore, nurses experience that the patients get angry if their operation is cancelled even 
though the nurses do everything possible to frequently inform the patients. As to how this 
phenomenon influences the nursing care, nurses experience doubts concerning the level of pain 
reported by the ethnic minority patients. Furthermore, it takes more time to explain to these patients 
their medical condition due to the patients’ lacking knowledge of anatomy and physiology. 
 
In relation to the phenomenon “the patients have a different cultural and social behaviour”, nurses 
find the food, family, friends and culture of the ethnic minority patients especially important. With 
regard to how this phenomenon influences the nursing care, nurses experience that a large number 
of friends and family visiting the patient creates a problem for the patient as well as for the other 
patients and the nurses themselves. 
 
 
 

 



I want to understand the world from your point of view. 
I want to know what you know in the way you know it. 
I want to understand the meaning of your experience, 
to walk in your shoes, to feel things as you feel them, 

to explain things as you explain them 
(James P. Spradley 1979, s.34). 
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1. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN 
 
Danmark er blevet et flerkulturelt samfund, hvilket hovedsageligt skyldes, at de danske 

myndigheder og arbejdsgivere inviterede bl.a. pakistanske og tyrkiske indvandrere hertil for at 

udfylde ledige jobs i 60´erne frem til midt 70´erne, samtidig med at Danmark i 80´erne og 90´erne 

modtog flygtninge fra lande som Irak, Iran og Afghanistan. Mange af de oprindelige indvandrere er 

ikke taget hjem og har i dag børn og børnebørn, der har levet hele deres liv i Danmark (Hylland 

Eriksen, T., Sørheim, AT. 2003, s.19). Minoritetsetniske patienter er derfor heller ikke et særsyn for 

sygeplejerskerne i det danske sundhedsvæsen. Spørgsmålene om, hvad det er for fænomener, som 

sygeplejersker på en hospitalsafdeling oplever i mødet med minoritetsetniske patienter, og 

hvorledes sygeplejersker oplever, at disse fænomener indvirker på sygeplejen til disse patienter, er 

omdrejningspunktet i dette speciale. 

 
1.1. Formål  

Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på sygeplejerskernes egne oplevelser i mødet med 

patienter med minoritetsetnisk baggrund. Det er hensigten, at undersøgelsen kan medvirke til at 

udvikle et professionelt grundlag, der kvalificerer sygeplejersker bedre til mødet med 

minoritetsetniske patienter og i sidste instans kommer disse patienter til gode.  

1.2. Problemstilling 

Hvilke fænomener oplever sygeplejersker i mødet med minoritetsetniske patienter på en somatisk 

afdeling, og hvilken betydning oplever sygeplejersker, at disse fænomener har for sygeplejen til 

disse patienter?  

1.3. Terminologi 

Fænomener: Fænomenologen Edmund Husserl mener, at vi skal vende os direkte mod de 

situationer, hvori vi gør vores erfaringer, og således give en neutral beskrivelse af ”sagen selv”, 

således som den direkte erfares, og vi må udarbejde en ”teorifri” beskrivelse af de fænomener, der 

kommer til syne. (Husserl, E. 1976, Kap. 4). På denne måde bliver et fænomen et udtryk for den 

virkelighed, der viser sig for sygeplejerskerne i mødet med minoritetsetniske patienter. 

Etniske minoriteter/ minoritetsetniske patienter: I den videnskabelige litteratur er der ikke enighed 

om, hvordan man definerer den patientgruppe, der i undersøgelsen omtales som minoritetsetniske 
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patienter1. Etniske minoriteter, udlændinge og indvandrere er hyppige termer i danske studier og 

dækker ofte over den samme gruppe (Nielsen, A.S., 2005, s.39). 

Ifølge professor i antropologi ved Københavns Universitet Kirsten Hastrup opstår begrebet 

”etnicitet” først der, hvor det er politisk eller socialt relevant (Hastrup, K. 2004, s.86). Etnisk 

forskellighed bliver skabt i et møde, hvor grupper afgrænser sig fra andre, og etnicitet bliver på den 

måde et aspekt ved en relation, og ikke en egenskab ved en person eller gruppe (Ibid.). På den måde 

kan etnicitet anvendes til at kommunikere etniske forskelle, der måske – måske ikke – kan føres 

tilbage til markante kulturforskelle (Ibid.).  

En etnisk gruppe er på den måde konstitueret socialt og ideologisk. For at ideologien kan få 

praktiske konsekvenser, må gruppen dog selv ville det, og det omgivende samfund må acceptere, at 

forskellen kan have en betydning. Der er ofte en mulighed for at markere sin anderledeshed, men 

det er ikke altid, at det samfund, gruppen er indlejret i, kan eller vil tildele gruppen særstatus. Med 

andre ord er der noget situationelt over etnicitet, som derfor må ses som et aspekt ved en social 

proces snarere end en særlig kvalitet ved en gruppe mennesker (Ibid., s.86-87). 

I undersøgelsen vælges derfor at tage udgangspunkt i sygeplejerskernes definition af patient-

gruppen, da det er deres oplevelse, der ønskes belyst. Grundet dette må der derfor tages det 

forbehold, at de etniske minoriteter, som sygeplejerskerne i undersøgelsen refererer til, ikke 

nødvendigvis vil repræsentere specifikke minoritetsetniske grupper. 

For år tilbage argumenterede engelske forskere for, at termen ”immigrants” var negativt belastet 

(Donovan, JL. 1984, s.663), og termen ”ethnic minorities” blev anbefalet. Derfor er der i 

undersøgelse valgt at anvende termerne etniske minoriteter og minoritetsetniske patienter2. 

Det skal understreges, at minoritetsetniske patienter dækker over individer med mange forskellige 

karakteristika. Når minoritetsetniske patienter i undersøgelsen bliver omtalt som én gruppe, gemmer 

der sig personer med en lang række nationaliteter og forskellige kulturer samt sociale, økonomiske 

og religiøse baggrunde bag betegnelsen, og derfor er gruppen langt fra en homogen gruppe og må 

ikke opfattes sådan. Man skal derfor passe på med entydigt at kategorisere gruppen, og samme 

forhold gør sig naturligvis gældende for ”danske” patienter.  

 

                                                 
1 Termen ”minoritetsetniske patienter” er valgt anvendt i undersøgelsen i stedet for fx termen ”etniske 
minoritetspatienter”, idet minoritetsetniske patienter sprogligt er en betegnelse for patienter, der tilhører en etnisk 
minoritetsgruppe, som det jo drejer sig om i nærværende undersøgelse, mens termen etniske minoritetspatienter 
derimod vil henvise til patienter, der tilhører en minoritet og som derudover er etniske 
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1.4. Baggrund 

Indvandrere i Danmark er i de seneste år blevet et meget omdiskuteret tema i både den politiske 

debat og i det danske sundhedsvæsen. Blandt sygeplejersker er der en livlig debat med forskellige 

holdninger til oplevelsen af mødet med ”indvandrerpatienter”. I sygeplejerskernes fagblad 

”Sygeplejersken” er der i januar måned 2006 et temanummer med artikler omkring indvandrere på 

danske sygehuse (Sygeplejersken 2 /2006), hvor sygeplejerskernes forskellige holdninger til 

patienter med indvandrebaggrund belyses. 

På den ene side er der mange sygeplejersker, der oplever det berigende at arbejde med patienter 

med indvandrerbaggrund, idet de oplever det spændende at møde andre kulturer. Eksempelvis 

mener oversygeplejerske Stine Fjelstervang på børneafdelingen på Hvidovre Hospital, at 

indvandrerfamilier for længe siden er blevet en naturlig del af hverdagen på hendes afdeling og 

udtaler om sin oplevelse af indvandrer patienter: 

De fylder meget, men på den gode måde (Ibid., s.22). 

På børneafdelingen på Hvidovre Hospital har 40 % af patienterne en anden etnisk baggrund end 

dansk. Sygeplejerskerne her giver udtryk for, at det er spændende at arbejde med andre kulturer og 

oplever, at de lærer en del om sig selv og deres egne holdninger, hvilket de oplever positivt (Ibid., s. 

22-24). 

På den anden side er det ikke alle sygeplejersker, der beskriver de samme positive oplevelser i 

mødet med indvandrerpatienter. Eksempelvis fortæller en sygeplejerske, der arbejder med 

kræftudredning på et Medicinsk Ambulatorium på Vejle Sygehus, om sin oplevelse i mødet med 

indvandrerpatienter: 

Vi er vant til at fortælle en patient, at vedkommende har kræft, men det går ikke altid, 
når der er tale om indvandrere fra f.eks. Tyrkiet eller Irak (Ibid.). 

Samme sygeplejerske fortæller videre, at sygeplejerskerne på hendes afdeling oplever, at når de 

voksne børn i familierne med indvandrerbaggrund agerer tolke, prøver de at beskytte en syg 

forælder, så denne ikke bliver klar over fx en eventuel kræftdiagnose. Når familien takker nej til en 

tolk, ved sygeplejerskerne reelt ikke, hvor meget der tolkes videre, men samtidig mener 

sygeplejerskerne, at det ville være at overskride grænserne for familiens integritet, hvis de 

gennemtvinger, at informationerne overbringes via en tolk (Sygeplejersken 2/2006, s.29). 

Udfordringerne med indvandrerpatienter på sygehusene er ikke nye. Flere hospitaler har længe 

oplevet, at patienter med indvandrerbaggrund kan skabe en del konflikter på afdelingerne, og derfor 
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har flere hospitaler da også taget initiativer til selv at løse nogle af disse konflikter. Et eksempel 

herpå er skadestuen på Hvidovre Hospital, der hvert år opsøges af tusindvis af indvandrere. 

Tidligere oplevede sygeplejerskerne store problemer med, at indvandrere og deres pårørende 

skældte dem ud for racisme, hvis de fx prioriterede en dansk patient. Dilemmaet løste skadestuen 

selv ved at forklare indvandrerne, at det ikke gik efter tur, men efter behov. Desuden indførte 

skadestuen tre kategorier for patienterne med hver sin farvekode. Rød betød, at der blev tilstræbt 

behandling inden for en time, blå inden for tre timer og hvid, når der var tid. I det hele taget tager 

skadestuen sine egne forbehold og kommer ofte problemerne i forkøbet i mødet med patienterne 

med indvandrerbaggrund.  

Hvis skadestuen modtager en patient med indvandrerbaggrund, der er død eller alvorligt 

tilskadekommet, tilstræber de, at de pårørende får et større rum at samles i med deres døde 

slægtning, end det rum, man normalt har til formålet. Sygeplejerskerne har erfaring med, at 

pårørende til denne gruppe møder meget talstærkt op, og der skal både være plads til, at indvandrere 

kan komme og give udtryk for deres sorg, samtidig med at det ikke må skabe angst hos skadestuens 

øvrige patienter, fortæller en sygeplejerske på skadestuen (Ibid., s.26-27).  

En spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker i Danmark viser, at indvandrere og deres 

pårørende kan skabe store problemer på sygehusene. Undersøgelsen er lavet af analysebureauet 

Catinét for Dansk Sygeplejeråd og viser, at 9 ud af 10 sygeplejersker i undersøgelsen opfatter 

patienter med indvandrerbaggrund som en belastning (DSR, Undersøgelse 2005). Denne 

undersøgelse har været kimen til en stor debat blandt sygeplejersker landet rundt, hvilket kan ses i 

forskellige debatindlæg i ”Sygeplejersken” (Sygeplejersken 3/2006,s.38-40, Sygeplejersken 

4/2006,s.28, Sygeplejersken 6/ 2006, s.30).  

En sygeplejerske skriver i debatten: 

Jeg blev både vred og flov på standens vegne over indslaget i TV2 nyhederne den 26. 
januar med overskriften, at 9 ud af 10 sygeplejersker oplever patienter med 
indvandrerbaggrund som en belastning i arbejdet. Det er ikke vores oplevelse, at 
indvandrerpatienter belaster os i højere grad end andre opgaver i vores arbejde. 
Tværtimod (Sygeplejersken 3/2006, s.38). 

Sygeplejersken fremfører videre i sit debatindlæg det synspunkt, at hvis sygeplejerskerne ikke kan 

finde ud af at takle de anderledes krav og reaktionsmønstre hos indvandrerne, er det et udtryk for 

manglende evne til at tilegne sig viden. Hun mener, at dette er et udtryk for mangel på faglighed 

(Ibid.).  
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Læsernes Redaktør på ”Sygeplejersken”, Simon Andersen, giver i en klumme udtryk for, at den 

megen kritik, der har været af offentliggørelsen af deres undersøgelser vedrørende problemer med 

indvandrere på sygehuse (DSR 2005), ikke er berettiget. Eksempelvis har der været en del kritik af 

overskriften på undersøgelsen ”Indvandrere et problem på sygehuse”. Til dette skriver Simon 

Andersen, at: 

Muhammed-sagen har lært os, at medierne skal være ekstremt påpasselige med valg 
af overskrifter. På den anden side mener jeg, den nuværende overskrift er fair ikke 
rar, men fair (Sygeplejersken 5/206,s.37). 

Han uddyber dette med, at undersøgelsen entydigt viste, at mange sygeplejersker mener, at 

”kulturmødet” giver store problemer, og det ville have været utroværdigt, unfair og nærmest 

manipulerende, hvis bladets redaktion ikke havde ladet undersøgelsen meget alvorlige resultater 

afspejle sig klart og præcist i undersøgelsens overskrift (Ibid.). 

Debatten foregår ikke kun sygeplejerskerne imellem, men også på et politisk og samfundsmæssigt 

plan. Dansk Sygeplejeråds formand, Connie Kruckow, mener, at kultursammenstød i det danske 

sundhedsvæsen ikke kan betragtes isoleret fra det øvrige samfund. Hun mener, at den generelle 

situation i Danmark er, at vi har en relativt dårlig integration, og det problem kan sygeplejerskerne 

ikke løse alene. Derfor er spørgsmålet om, hvordan sygeplejerskerne møder indvandrerpatienter og 

deres pårørende, sat på dagsordenen i samarbejdet med de centrale arbejdsgivere i Amtsråds-

foreningen og andre personaleorganisationer (Sygeplejersken 2 /2006,s.35). 

Dansk Sygeplejeråd konfronterede integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) med resultaterne af 

deres undersøgelse, hvilket fik Hvilshøj til at udtale, at patienter med indvandrerbaggrund skal have 

en klar besked om, hvad de kan forvente som patienter i det danske sundhedsvæsen. Hvilshøj 

mener, at ledelsen på hospitalerne må tage problemerne på sig og sørge for, at den enkelte 

sygeplejerske ikke står alene med et problem, men har en ledelse, der bakker op (Ibid. s, 36). 

Formand for Amtsrådsforeningens Sundhedsudvalg, Bent Hansen, der repræsenterer ejerne af 

landets sygehuse, mener ikke, at der vil kunne findes en patentløsning på problemet. Han lægger 

vægt på, at sygehusejerne inspirerer hinanden, så de fx ikke laver den samme oplysende pjece ti 

forskellige steder. Han mener også, at det er vigtigt, at sygehusejerne husker at give disse 

oplysninger videre til indvandrernes egne foreninger (Ibid., s.37). 

1.5. Et dansk demografisk tilbageblik fra 1960 op til i dag  

Mens sygeplejersker tidligere skulle yde sygepleje til en etnisk set relativ homogen befolkning, 

stiller det tiltagende multikulturelle samfund sygeplejerskerne over for en række nye udfordringer. 
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Historisk set har befolkningssammensætningen i Danmark især ændret sig siden 1960´erne, hvor 

der grundet en højkonjunktur opstod et behov for udenlandsk arbejdskraft. Dette resulterede i en 

indvandring fra bl.a. Pakistan, Tyrkiet og Marokko (Matthiesen, PC 2000, s.67). Udlændingeloven 

satte imidlertid en begrænsning for denne indvandring i 1973 (Lov nr.155, 1973). Efter 1973 har 

indvandringen i Danmark hovedsageligt bestået af flygtninge fra lande som Afghanistan, Irak og 

det tidligere Jugoslavien (www.inm.dk.(a)).   

Antallet af udlændinge kan opgøres på mange måder. Her tages udgangspunkt i den gængse 

statistiske definition af udlændinge, udarbejdet af Danmarks Statistik, hvor udlændinge afgrænses 

til indvandrere og deres efterkommere. En indvandrer defineres som en person, der er født i 

udlandet af forældre, der ikke er danske statsborgere, mens en efterkommer bliver defineret som en 

person, der er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere eller født i Danmark 

(Danmarks Statistik 2005).  

Aktuelt er der de seneste 25 år sket en markant stigning i antallet af udlændinge, hvilket primært 

kan henføres til en stigning i antallet af udlændinge med oprindelse i ikke-vestlige lande3. I 80´erne 

udgjorde gruppen af udlændinge 3 % af befolkningen, mens denne andel i 2005 var steget til 8,4 %, 

hvilket svarer til 452.095 udlændinge i alt ud af en befolkning i Danmark på 5.411.405 (Ministeriet 

for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2005, s.14).  

Som det fremgår af nedenstående tabel 1, fordeler de 452.095 udlændinge sig i 2005 på 343.367 

indvandrere og 108.728 efterkommere.  

Tabel 1: Oversigt over antallet af indvandrere og efterkommere (udlændinge) i Danmark pr.1.jan 2005.  
Personer→        Indvandrere 

              ↓ 

           Efterkommere 

                    ↓ 

         I alt 

            ↓ 

Vestlige lande→ 116.071 (2,1 % af 

befolkningen) 

15.462 (0,3 % af befolkningen) 131.532 (2,4 % af 

befolkningen) 

Ikke - vestlige lande→ 227.296 (4,2 % af 

befolkningen) 

93.267 (1,7 % af befolkningen) 320.563 (5,9 % af 

befolkningen) 

I alt→  343.367 (6,3 % af 

befolkningen) 

108.728 (2 % af befolkningen) 452.095 (8,4 % af 

befolkningen) 

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, BEF29, samt Danmarks Statistik, 
www.statistikbanken.dk, BEF1A 

Ud af de 452.059 udlændinge havde 320.563 personer oprindelse i et ikke-vestligt land, hvilket 

svarer til 70,9 % af alle udlændinge i Danmark, mens den tilsvarende andel af udlændinge fra 

vestlige lande udgjorde 131.532 personer, hvilket svarer til 29,1 % af Danmarks udlændinge (Ibid.). 
                                                 
3 Vestlige lande omfatter her alle EU-lande og Island, Norge, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, 
Lichenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande 
(www.inm.dk (b)). 
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Pr. første januar 2005 udgjorde tyrkerne i Danmark langt den største gruppe (ca.12 % af alle 

udlændinge), mens irakerne var den anden største gruppe (ca. 6 % af alle udlændinge).  

Med integrationsloven, der trådte i kraft den 1. januar 1999, blev ansvaret for integrationsindsatsen 

lagt ud til kommunerne. Der blev indført et introduktionsprogram på op til tre år for både flygtninge 

og familiesammenførte.4 Nyankomne flygtninge bliver nu visiteret til de kommuner, der har 

forholdsvis færrest indvandrere og efterkommere af indvandrere. Formålet med dette er at sikre en 

mere jævn fordeling af flygtninge mellem landets kommuner (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration 2005, s.23-24). 

Indvandrere og efterkommere er dog stadigvæk skævt fordelt mellem landets kommuner. 

Københavns Kommune er den kommune med den største andel, og her udgør indvandrere og deres 

efterkommere 17,1 % af indbyggerne i kommunen (Ibid.). De sidste år er der derfor i København 

kommet en del fokus på etniske minoriteter i sundhedsvæsenet.5

1.6. Initiativer i forhold til fokus på etniske minoriteter i sundhedsvæsenet i København 

 

Ledelsen i H:S6 vurderede i 2001, at der var behov for tiltag vedrørende etniske minoriteter i H:S, 

og nedsatte derfor en arbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter for direktionen, uddan-

nelsesafdelinger og en informationsafdeling samt to sygeplejersker fra henholdsvis Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospital (H:S 2002, s.4). I 2002 tog omtalte arbejdsgruppe så initiativ til at udarbejde 

”Handlingsplan for etnisk ligestilling” (H:S 2002). Formålet med planen er at forsøge at beskrive, 

hvilke krav der stilles til pleje og behandling af patienter med anden minoritetsetnisk baggrund. 

Planen er således et centralt initieret tiltag, der indeholder overordnede retningslinier, som herefter 

skal omsættes lokalt på de forskellige afdelinger og hospitaler i H:S. 

 

 
                                                 
4 Introduktionsprogrammet tager udgangspunkt i en individuel kontrakt mellem den enkelte udlænding og 
bopælskommunen og skal være målrettet mod, at udlændingen hurtigst muligt opnår beskæftigelse eller en uddannelse, 
der sigter mod beskæftigelse (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration). 
 
5 Det er dog ikke kun i Købehavn, der er fokus på etniske minoriteter. Sundhedsstyrelsen har fx i 2006 fået udarbejdet 2 
store undersøgelser om etniske minoriteter i hele landet. Den ene undersøgelse er ”Etniske minoriteter – sygdom og 
brug af sundhedsvæsenet” (Sundhedsstyrelsen 2006a), og den anden undersøgelse er ” Forebyggelse og 
sundhedsfremme for etniske minoriteter” (Sundhedsstyrelsen 2006b). 
 
6 H:S (Hovedstadens Sygehusfællesskab) blev dannet 1. januar 1995 og er en sammenslutning af syv hospitaler. I dag  
består H:S af Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital, Sct. Hans Hospital, Amager Hospital og 
Rigshospitalet (Amager Hospital drives dog i samarbejde med Københavns Amt) Der er knap 21.000 ansatte i H:S, som 
ledes af en bestyrelse, der er udpeget af sundhedsministeren, Københavns Borgerrepræsentation og Frederiksberg 
Kommunalbestyrelse (H:S Direktion 2002, s.2). 
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1.7. Litteraturgennemgang 

For at afdække allerede eksisterende forskningsbaseret viden om sygeplejerskers oplevelse af mødet 

med minoritetsetniske patienter i det danske sundhedsvæsen er der søgt viden i elektroniske 

databaser7 samt i referencer til den fundne litteratur. Søgningen fandt sted ud fra udvalgte søgeord8, 

og det viste sig, at mødet mellem sygeplejersker og patienter med minoritetsetnisk baggrund er 

belyst mange steder i litteraturen, men med forskellige perspektiver. 

Ved en nærmere gennemgang af litteraturen viste, at meget af den enten var koncentreret omkring 

minoritetsetniske patienters eget perspektiv på sundhedsvæsenet (fx Lewinter, M. m.fl. 1993, 

Nielsen, A. 2003, Van Dijk, R. 1998, Sonne, A. 2005) eller minoritetsetniske patienter på 

psykiatriske afdelinger (fx Baés, A. m.fl. 2004, Gottlieb, A. m.fl. 2000, Kristensen, A. m.fl. 2000, 

Jacobsen, CB. & Johansen K.S. 2002).   

I gennemgangen af litteraturen blev der ikke fundet nogen større kvalitative undersøgelser af 

sygeplejerskers oplevelser af mødet med minoritetsetniske patienter på en hospitalsafdeling. Der 

blev imidlertid fundet to større danske kvantitative undersøgelser i forhold til sygeplejerskers 

oplevelser af minoritetsetniske patienter på hospitalsafdelinger i Danmark.  

Den første undersøgelse, jf. tabel 2, er en spørgeskemaundersøgelse fra Bispebjerg Hospital i 2002, 

der omhandler sygehuspersonalets oplevelser i forhold til deres møde med minoritetsetniske 

patienter. Undersøgelsen er et samarbejdsprojekt mellem Institut for Folkesundhedsvidenskab, 

Institut for Antropologi ved Københavns Universitet samt Bispebjerg Hospital. I undersøgelsen 

indgik 232 sygeplejersker (Michaelsen, J.J. m.fl. 2004, s.290). Den 26. april 2001 blev der via 

Bispebjerg Hospitals eget mailsystem udsendt spørgeskema til tilfældigt udvalgte sygeplejersker 

med lukkede spørgsmål (jf. fodnote 12) om deres oplevelser i mødet med minoritetsetniske 

patienter. 

Den anden undersøgelse er tidligere nævnte spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd 

(DSR 2005) om, hvordan 689 sygeplejersker på sygehusene i Danmark opfatter mødet med 

minoritetsetniske patienter. I perioden 11. august til 12. september 2005 udsendte Dansk 

Sygeplejeråd et spørgeskema til tilfældigt udvalgte sygeplejersker med spørgsmål om deres 

oplevelse af mødet med minoritetsetniske patienter. 

                                                 
7 PubMed, CINAHL og SceMed+. 
 
8 De anvendte søgeord er: attitudes, Culture, ethnic minority, Denmark, nurses. 
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Tabel 2: Oversigt over to undersøgelser vedrørende sygeplejerskers oplevelser af mødet med 
minoritetsetniske patienter på danske sygehuse 

Undersøgelsens 
formål 

Population Design Analysemetode Uddrag af resultater 

Sygeplejerskers 
oplevelser af mødet med 
minoritetsetniske 
patienter på Bispebjerg 
Hospital  

232  
sygeplejersker  

Spørgeskema med 
forhåndsbestemte  
Temaer 

Statistisk  
Analyse 

49 % af sygeplejerskerne oplever 
mødet med minoritetsetniske 
patienter problematisk 
 
53 % af sygeplejerskerne oplever, at 
patienter med minoritetsetnisk 
baggrund overreagerer på deres 
smerte 
 
78 % af sygeplejersker oplever, at 
patienter med minoritetsetnisk 
baggrund respekterer afdelingens 
regler 
 

Hvordan 
sygeplejerskerner 
oplever mødet med 
minoritetsetniske 
patienter på hospitaler i 
hele Danmark 

689 sygeplejersker Spørgeskema med 
forhåndsbestemte  
temaer  

Statistisk  
Analyse 

61 % af sygeplejerskerne oplever 
problemer med at pleje 
minoritetsetniske patienter. Blandt de 
sygeplejersker, der har daglig kontakt 
med etniske minoritetspatienter, er 
tallet 81 % 
 
48 % af sygeplejerskerne svarer ja til, 
at patienter med minoritetsetnisk 
baggrund opfører sig diskriminerende 
over for dem 
 
39 % af sygeplejerskerne siger, at de 
inden for det sidste år har behandlet 
minoritetsetniske patienter anderledes 
end danske patienter  
   
70 % af sygeplejerskerne ser 
relationerne til de pårørende til 
patienter med minoritetsetnisk 
baggrund anderledes end relationen 
til pårørende med dansk baggrund 

 

Ved en gennemgang af de to spørgeskemaundersøgelser er det tydeligt, at sygeplejersker på danske 

hospitalsafdelinger oplever forskellige udfordringer i mødet med minoritetsetniske patienter. 

Desuden er de to nævnte undersøgelser kvantitative, hvor der er fokuseret på, hvor mange % af de 

interviewede sygeplejersker, der er enige i et på forhånd kategoriseret spørgsmål (jf. fodnote 12).  

 

1.8. Egne erfaringer af betydning for undersøgelsen (forforståelse) 

 

Egne erfaringer af betydning for undersøgelsen er samlet igennem mit arbejde som sygeplejerske på 

forskellige hospitalsafdelinger i hovedstadsområdet, hvor jeg ofte mødte patienter med 

minoritetsetnisk baggrund. En interesse for sprog og kultur har ført til, at jeg i 1997 blev bachelor i 

sprog med et BA- projekt i kommunikation fra Handelshøjskolen i København.  
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2. METODISKE OVERVEJELSER 
 
Forståelsesrammen i undersøgelsen er inspireret af den fænomenologiske videnskabsteori, der 

danner baggrund for den konkret anvendte metode til indsamling og analyse af datamaterialet i 

undersøgelse. Derfor præsenteres først et afsnit om de videnskabsteoretiske overvejelser, dernæst 

den konkrete metode til dataindsamling og endelig en præsentation af den anvendte analysestrategi 

af dataene. 

 

2.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 

 

I dette afsnit præsenteres og forklares de videnskabsteoretiske refleksioner, som ligger til grund for 

tilrettelæggelsen af undersøgelsen. 

 
2.1.1. Fænomenologi  
 
Den overordnet videnskabsteoretiske tilgang er som nævnt fænomenologi, idet formålet med under-

søgelsen er at beskrive sygeplejerskernes egne oplevelser af mødet med minoritetsetniske patienter.  

 

Den fænomenologiske beskrivelse fokuserer på leverede erfaringer og kan tilbageføres til den tyske 

filosof Edmund Husserl (1859-1938), der argumenterer for, at formålet med at beskrive er at 

afsløre, hvad der skjuler sig i bevidstheden, og den mening, fænomenet giver (Husserl, E. 

1970/1954, s.157).  

 

Fænomenologi blev som filosofi grundlagt af den tyske filosof Edmund Husserl ved århundrede-

skiftet og senere udviklet som eksistensfilosofi af bl.a. den tyske filosof Martin Heidegger (1889-

1976). 

 

Primært har fænomenologien i undersøgelsen en metodisk interesse9. Fænomenologiske retninger er 

med udgangspunkt i Husserls idéer med tiden bl.a. ændret til en metode, der omfatter beskrivelse og 

udforskning af fænomeners væsen og fænomenologisk reduktion10. En sådan ændring kan fx 

tilskrives den amerikanske psykolog Armedo Giorgi11 (Giorgi, A. 1994) og den norske professor i 

                                                 
9 Inden for fænomenologien argumenterer sygeplejerske og Ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet Elisabeth Hall for i sin Ph.d.-afhandling Fra afdeling til afdeling - en fænomenologisk undersøgelse af 
indholdet i sygeplejen ved et lille barns overflytning til eller fra intensiv afdeling, at der er sket en bevægelse fra den 
rene filosofi mod en humanistisk metodologi med filosofien som overordnede værdigrundlag  (Hall, EOC. 1999, s.29). 
En klar grænse mellem filosofi og metode kan dog være svært at opridse. 
 
10 Dette begreb uddybes under afsnit 2.1.3.b  
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medicin Kirsti Malterud. Malterud har i bogen Kvalitative metoder i medicinsk forskning (Malterud, 

K. 1996) udformet en fænomenologisk analysemodel, der i nærværende undersøgelse bliver taget 

afsæt i (Ibid., s.93-113).  

 

Malterud er inspireret af Giorgi, der igen baserer sig på Husserls filosofi, hvorfor det findes nødven-

digt at belyse Husserls filosofi nærmere. Det skal bemærkes, at Husserls forfatterskab er 

omfattende. Ved sin død i 1938 oversteg hans forsknings- og forelæsningsmanuskripter og 

upublicerede bøger 40.000 sider (Zahavani, D. 2001, s.10), og det er derfor ikke muligt inden for 

rammerne af nærværende undersøgelse, eller relevant for problemstillingen, at behandle alle 

aspekter af hans tækning, hvorfor det er nødvendigt at foretage en udvælgelse.  

 

I undersøgelsen fokuseres der derfor på Husserls tanker om intentionalitet og epoché, der vil 

inddrages og uddybes. Som kildemateriale tages udgangspunkt i Husserls fremstilling af 

fænomenologi i hans bog: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 

Philosophie 1(Husserl, E. 1976) suppleret med anden relevant læsning om Husserls forfatterskab.  

  

2.1.2. Edmund Husserl (1859-1938) 
 

Husserl betegnes som den moderne fænomenologis grundlægger. I 1876 blev Husserl optaget på 

universitetet i Leipzig (Tyskland), hvor han studerede matematik, fysik og filosofi. I 1884 blev han 

doktor i matematik, men vendte sig herefter mod filosofi. Husserl ønskede at gøre filosofien til en 

selvstændig videnskab. Siden 1800-tallet havde flere filosoffer prøvet dette ved at knytte filosofien 

til de eksisterende, empiriske videnskaber, hvilket Husserl kritiserede (Husserl, E. 1976,s.41).  

 

Husserl tog afstand fra de eksisterende naturvidenskaber, der reducerede menneskets væsen til 

udelukkende at være et naturvæsen. Husserl mente, at mennesket altid befinder sig i en 

bevidsthedsverden, der ikke er løsrevet fra den kropslige bevidsthed, idet mennesket er et kropsligt 

bevidsthedsvæsen. Målet i hans filosofi om fænomenologi var at beskrive essensen i de levede 

oplevelser uden en forudfattet mening. 

 

For at dette kunne lade sig gøre, udviklede Husserl en metode, hvor alle fordomme og al teoretisk 

viden skulle sættes i parentes, hvilket han kaldte for epoché (Husserl, E. 1976, Kap 4).  

                                                                                                                                                                  
11 En nærmere beskrivelse af Giorgis fænomenologiske metode kan ses i Journal of Phenomenological Psychology 25, 
side 190-220: ”A phenomenological perspective on certain qualitative research methods” (Giorgi, A. 1994). 
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2.1.3. Husserls begreber: Intentionalitet og epoché 

2.1.3.a Intentionalitet (rettethed) 

 

Intentionalitet kommer af det latinske ord ”intendere”, som betyder at rette mod noget. Husserl 

hævder, at nøglen til en forståelse af bevidstheden ligger i dens intentionalitet, dvs. i den 

kendsgerning, at bevidsthed altid handler om noget og derfor er rettet mod en genstand. Man ikke 

kun elsker, frygter og ser. Man elsker en elsket, frygter noget frygteligt og ser en genstand.  

 

Ifølge Husserl er et grundlæggende træk ved erfaringer, at de ikke blot er oplevelser, men at de er 

oplevelser af noget. Et eksempel er: Jeg ser bilen, og jeg har en bevidsthed om bilen. På denne 

måde er alle erfaringer kendetegnet ved at være ”en bevidst om noget”. I ovennævnte eksempel er 

erfaringen rettet mod bilen. Denne rettethed er netop det, som Husserl benævner intentionalitet 

 

Uanset hvilke bevidsthedsformer det handler om, er de karakteriseret ved at intendere genstande, og 

det er ikke muligt at tale meningsfuldt om dem, uden netop at inddrage deres genstandsmæssige 

korrelat, mener Husserl.  

2.1.3.b Epoché 

 

Husserl mener, at alle forudfattede meninger og teorier om verden må sættes i parentes, udføre hvad 

han kalder epoché, således at man koncentrerer sig direkte om de fænomener, der viser sig for ens 

bevidsthed, og på denne måde giver en ren beskrivelse af det, der viser sig, hvilket Husserl også 

omtaler som ”at gå til sagen selv” (Husserl, E. 1976, Kap 4).  

 

Fænomenologisk reduktion12 er en metode, hvorved Husserl søger at påvise et genstandsområde for 

en absolut erkendelse (Ibid., s. 34.). Når man erkender et sagsforhold, som fx at huset er rødt, 

kræver det først en erkendelse af, at der er et hus, og endnu før det, erkendelsen af ”hus”. At lede 

erkendelsen tilbage til dens betingelser kalder Husserl for en fænomenologisk reduktion (Zahavi, D. 

2001,s.73).  

 

                                                 
12Selvom det her umiddelbart kan virke som om, at fænomenologisk reduktion og epoché er det samme, argumenterer 
Dr. Phil Dan Zahavi, der har forsket ved Husserl arkivet i Leuven, for, at skønt epochéen og reduktionen er dele af én 
funktionel enhed, betegner Husserl til tider epochéen som reduktionens muligheder, og det derfor er nødvendigt at 
skelne mellem epoché og fænomenologisk reduktion (Zahavi, D. 2001, s.73). Denne skelnen vil dog ikke blive 
diskuteret nærmere i dette speciale. 
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Husserl nævner flere veje13 til fænomenologisk reduktion, men ingen veje er sandere end andre, 

idet reduktionen ikke er en teori, der kan tilskrives en sandhedsværdi, men en handling, hvis mål er 

at få et felt af absolut sandhed (Ibid.). 

 

Overført til nærværende undersøgelse betyder Husserls tanker, at undersøgelsen bør styres af det, 

som rent faktisk foreligger af sygeplejerskernes oplevelse af fænomener i mødet med 

minoritetsetniske patienter, snarere end af det, som forventes at blive fundet givet et teoretisk 

standpunkt. Det centrale spørgsmål er her, hvordan nærværende undersøgelse skal sættes an, hvis 

den skal undgå at være forudindtaget ifølge Husserl.  

 

Det handler om ikke at lade på forhånd antagne teorier bestemme erfaringen, men derimod om at 

lade erfaringen bestemme teorierne (Husserl, E.1976, § 24). Overført til nærværende undersøgelse 

betyder dette, at sygeplejerskernes oplevelser af fænomener i mødet med minoritetsetniske patienter 

må beskrives på ny, dvs. der skal brydes med tidligere oplevelser og teorier om dette fænomen. Det 

handler om ikke at tage noget for givet, men at starte fra bunden og gå ”til sagen selv”.   

 

2.2. Valg af metode: Kvalitativ tilgang 

 

I metodiske sammenhænge bliver der ofte skelnet imellem to hovedtyper af metoder: De 

kvantitative metoder, der almindeligvis bliver forbundet med naturvidenskab og empiriske data i 

form af tal og kategorier (”hårde data”), og de kvalitative metoder, der forbindes med 

humanvidenskaberne og empiriske data, der ikke kan præsenteres i tal (”bløde data”), men som 

fremstår som menneskers oplevelser i relation til eksempelvis sygeplejen (Johansson, Lynøe, 1999, 

s.160).  

 

Ph.d. i sociologi fra Norge Sigmund Grønmo diskuterer forholdet mellem kvalitative og 

kvantitative metoder og argumenterer for, at det altid er op til den konkrete problemstilling at 

bestemme hvilken metode, der er bedst anvendelig (Grønmo, S. 1996, s.107), hvilket Steinar Kvale 

er enig i (Kvale, S. 1997, s.77). Kvale fastslår, at kvalitative og kvantitative metoder er redskaber, 

som kræver forskellige kompetencer, men at deres anvendelighed beror på deres evne til at besvare 

de stillede forskningsspørgsmål14 (Ibid.). 

                                                 
 
 
13 Der er 3 veje: ”den cartesianske”, ”den ontologiske” og ”den psykologiske” (Ibid., s.74). Disse veje vil ikke beskrives 
nærmere her. 
 
14 Både Grønmo og Kvale argumenterer også for, at man kan kombinere kvalitative og kvantitative metoder i samme 
undersøgelse (Grønmo, S. 1996, s.107, Kvale, S.1997,s.77). 
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I undersøgelsen besvares problemformuleringen ved hjælp af en kvalitativ metode, der her er 

kvalitative interviews suppleret med deltagerobservationer, hvorfor der i afsnit 2.2.1 og 2.2.2. vil 

argumenteres for, hvorfor disse er ideelle til at undersøge den valgte problemstilling. 

I litteraturgennemgangen blev der fundet to kvantitative spørgeskemaundersøgelser, hvor 

forudkodede svar var anvendt15. Det er en metode, som kun giver en begrænset adgang til 

sygeplejerskers oplevelser i forhold til mødet med minoritetsetniske patienter, og det er derfor min 

antagelse, at kvalitative forskningsinterviews og deltagerobservationer vil kunne bidrage med et 

mere nuanceret perspektiv på sygeplejerskernes egne oplevelser af mødet med patienter med 

minoritetsetnisk baggrund.  

 

Undersøgelsen har karakter af et feltstudie, men adskiller sig alligevel fra de fleste feltstudier. På 

den ene side har undersøgelsen en feltmetodisk tilgang, idet der blev udført kvalitative interviews 

suppleret med deltagerobservationer i felten. På den anden side har forskeren i de fleste 

undersøgelser med en feltmetodisk tilgang opholdt sig mange måneder i felten. I nærværende 

undersøgelse indgik der ”kun” tre dages observationer i felten.  

 

De fleste lærebøger om feltstudier lægger vægt på, at feltforskeren opholder sig i den felt, han skal 

studere, over en længere periode (Hammerkey, M.& Atkinson,M. 1998, s.8). Et feltstudie kræver 

tid, for at forskeren kan leve sig ind i, hvad der har betydning for informanterne. Kirsten Hastrup 

udlægger det på følgende måde: 

 

At bruge flere år på at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen i et bestemt 
samfund, ligner måske en luksus, men det er en nødvendig luksus(…). Man kan ikke se 
sociale fællesskaber og moralske horisonter, de må erfares over tid (Hastrup, K., 
2003b, s.406). 

 

For det andet er et feltstudie ofte karakteriseret ved, at der indgår etnografiske interviews16 og del-

tagerobservationer. Netop ved at være i felten over en længere periode er der mulighed for at vende 

tilbage og stille fokuserede spørgsmål, efterhånden som forskeren bliver mere kendt med felten.  

 

                                                                                                                                                                  
 
15 Et eksempel på sådan et forudkodet svar er fx i DSR´s undersøgelse: Har du oplevet, at patienter med 
indvandrebaggrund har opfattet noget af din adfærd som diskriminerende? Hertil kan man så svare: ”ja, en enkelt 
gang”, ”.ja, flere gange”, ”nej” eller ”ved ikke” (Dansk sygeplejeråds spørgeskemaundersøgelse 2005, spørgsmål 13b). 
 
16Antropologen James Spradley udlægger det etnografiske interviews som en serie af venskabelige samtaler, hvor 
forskeren langsomt introducerer nye elementer. Det er en samtaleform, der er karakteriseret ved at følge nogle kulturelle 
regler, som vi ikke er bevidste om. Spørgsmålene i de etnografiske interview tager udgangspunkt i brede og åbne 
spørgsmål, som, efterhånden som intervieweren lærer mere om den givne kulturelle kontekst og dens kommunikative 
regler, bliver mere selektive (Spradley, S. 1979, s.58-59). 
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Et eksempel inden for den kliniske sygeplejeforskning med deltagerobservationer og etnografiske 

interviews er Lise Hounsgaards Ph.d.-afhandling Potentiel sygdom sætter spor (Hounsgaard,L. 

2004, s.42), hvor hun hen over mellem 7 og 15 måneder fulgte kvinder, som befandt sig i et 

potentielt sygdomsforløb efter påvisning af abnorme celler på livmoderhalsen (Ibid., s.84).  

 

Et længerevarende feltstudium med etnografiske interviews og observationer kunne også have 

belyst den problemstilling, som skal undersøges her, men blev af tidsmæssige årsager valgt fra.   

 
2.2.1. Det kvalitative forskningsinterview 
 
Overvejelser omkring metoden til at indsamle data er inspireret af professor i pædagogisk psykologi 

Steinar Kvale17. Grunden til dette er, at han bl.a. har interesseret sig for fænomenologi (Kvale, S.  

1997,s.318). Han er derudover redaktionel konsulent for tidsskrifterne Journal of 

Phenomenological Psychology, Qualitative Inquiry og Qualitative Studies in Education. 
 

I bogen Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview redegør Kvale for det 

kvalitative forskningsinterviews teoretiske underbygning samt dets praktiske aspekter (Kvale, S. 

1997). Der vil derfor blive taget udgangspunkt i hans praktiske retningslinier for, hvordan man kan 

udføre kvalitative interviews, mens Kirsti Malteruds forslag til analyse af de kvalitative data  

(her: kvalitative interviews og deltagerobservationer) vil anvendes til at fremanalysere de 

fænomener, som sygeplejerskerne oplever i mødet med minoritetsetniske patienter.  

 

Når der skal udvikles en viden om, hvad sygeplejerskerne selv oplever i mødet med 

minoritetsetniske patienter, lægges der metodemæssigt op til ustrukturerede, kvalitative 

forskningsinterviews, hvor informanterne taler frit uden strukturerede spørgsmål. 

 

Ifølge Kvale er formålet med de kvalitative forskningsinterviews at indhente beskrivelser ud fra 

informanternes egne perspektiver og beskrivelser af verden, således som den opleves af dem, og ud 

fra den forudsætning, at den afgørende virkelighed er, hvad mennesker opfatter den som (Kvale, S. 

1997, s.61). Kvale argumenterer for, at informanterne netop igennem kvalitative forsknings-

interviews er i stand til at meddele andre deres situation ud fra deres perspektiv og med deres ord 

(Ibid., s.78).  

 

                                                 
 
17 Steinar Kvale er professor i pædagogisk psykologi og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Aarhus 
Universitet samt assisterende professor ved Saybrook Institute, San Francisco, USA.  
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Kvale definerer et kvalitativt forskningsinterview som en interaktion imellem to mennesker, hvor 

intervieweren og den interviewede agerer i forhold til hinanden og påvirker hinanden gensidigt. Den 

menneskelige virkelighed forstås som mennesker i samtale. Relationen mellem interviewer og 

informant har en stor betydning for, om interviewet bliver vellykket. Interviewer såvel som 

informant står i et subjekt/subjekt - forhold til hinanden, hvor intervieweren ikke kun møder sin 

informant via fx et struktureret spørgeskema, men netop bruger sig selv som instrument, idet han 

lærer af den interviewede. 

 

I fænomenologisk forstand er hensigten med de kvalitative interviews i undersøgelsen, at jeg 

igennem en åben holdning til at lære af de interviewede indsamler beskrivelser af de fænomener, 

som sygeplejerskerne oplever i mødet med minoritetsetniske patienter.  

 

I forhold til Husserls begreb om intentionalitet, hvor alt er rettet mod noget, kommer dette til udtryk 

i de kvalitative interviews, idet man altid er bevidst om noget, og man handler sammen 

intersubjektivt. Forskeren står ikke udenfor og observerer, men indgår med sin person og væremåde 

i interviewet.  

 

De kvalitative forskningsinterviews er i nærværende undersøgelse suppleret med deltager-

observationer, hvorfor det er nødvendigt at argumentere for og uddybe dette. 

 
2.2.2. Deltagerobservationer 
 

De kvalitative interviews er valgt kombineret med deltagerobservationer af sygeplejerskernes 

arbejde på en dansk hospitalsafdeling for bedre at muliggøre en forståelse af sygeplejerskernes 

udsagn og den kontekst, deres udsagn er en del af.  

 

Et andet argument for at inddrage deltagerobservationer er, at der her er mulighed for at observere 

flere sproglige såvel som ikke-sproglige nuancer hos sygeplejerskerne. Der er mulighed for 

igennem længere tid at lægge mærke til sygeplejerskernes tonefald og det nonverbale sprog som 

mimik osv. Dette er i tråd med Husserls fænomenologi, hvor sansningen spiller en vigtig rolle. Den 

verden, vi omgiver os med, er en fysisk verden med former, lyde, lugte, smag og farver, altså en 

sansbar verden. Fænomenologi er ifølge Husserl en sanselig forståelse af et problem eller en sag. En 

forståelse, som begynder i sanseerfaringen, idet vi starter med at ”se” og være åbne over for det, vi 

ser, og på denne måde ikke kategoriserer på forhånd (Bengtsson, J. 1988, s.19). 
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Kvale argumenterer også for, at hvis man vil opnå en mere dybdegående viden om implicitte 

meninger og tavse forståelser, fx antagelser som en gruppe (her: sygeplejerskerne) tager for givet, 

vil deltagerobservation af den faktiske adfærd give en mere gyldig viden, end hvis man kun udfører 

kvalitative interviews (Kvale, S. 1997, s.111). Dette argument støttes af antropolog Kirsten Hastrup, 

der mener, at deltagerobservationer er et udtryk for, at kun ved at indgå i menneskers sociale 

verdener kan vi lære at forstå disse verdener. Ifølge Hastrup giver ord ikke direkte adgang til socialt 

og kulturelt liv. Betydningen af ord opnås kun igennem det levede liv, ligesom ord kun udgør en 

begrænset del af virkeligheden (Hastrup, K. 1995, s.42).   

 

Til at udføre deltagerobservationer er der hentet inspiration i den norske feltforsker Cato Wadels 

bog Feltarbeid i egen kultur (Wadel, C. 1991), hvor han uddyber feltarbejde i forhold til 

deltagerobservationer. Wadel argumenterer for, at feltarbejde som deltagerobservation indebærer 

forskellige typer af udfordringer, hvor feltarbejderen må udvikle sine færdigheder. Udfordringerne 

kan fx ligge i at være i stand til at udvide og udvikle sine roller i løbet af feltarbejdet og være 

”sociolog på sig selv” (Ibid., s.27.).  I forhold til udfordringen om at være ”sociolog på sig selv” 

indebærer det, at man netop skal være bevidst om sin egen rolle, dvs. hvilke roller man tager eller 

bliver givet af sine informanter.  

 
Wadel argumenterer for, at enhver ny rolle bestemmer, hvor feltarbejderen kan gå, hvad han kan 

gøre, og hvad han kan spørge om. Wadel mener derfor, at det er hensigtsmæssigt at opdele 

deltagerobservationer i fire typer roller: lærlinge-, samtale-, tilhører- og tilskuerroller, idet dette 

skærper vores bevidsthed om de roller, vi selv til enhver tid indtager under feltarbejdet (ibid., s.45-

46). Disse roller vil derfor senere uddybes i afsnittet om deltagerobservationer jf. afsnit 3.6.   

 

2.3. Valg af analysestrategi: Generel introduktion til Kirsti Malteruds fænomenologiske 
analyse på 4 trin 
 

Den norske professor i medicin Kirsti Malterud18 har udviklet en fænomenologisk analyse til at 

udvikle viden om informanternes erfaringer (Malterud, K. 1996). Denne vil der blive taget afsæt i. 

 

En afvigelse i forhold til Husserls begreb om epoché, hvor egne forudsætninger skal sættes i 

parentes, er, at Malterud argumenterer for, at dette kan være et urealistisk mål, ligesom hun 

                                                 
18 Kirsti Malterud (f. 1949) er professor i medicin i Bergen, Norge og i Kbh. I hendes doktorafhandling  
”Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasinter” (Malterud, K. 1990) viste hun, hvordan kvalitative 
forskningsmetoder kan bruges til at udvikle hverdagsnær, medicinsk viden på et videnskabeligt niveau.  
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fremhæver, at fænomenologisk reduktion mere er en kritisk analyse af egne forudsætninger end et 

absolut fravær af forudsætninger19 (Malterud, K. 1996, s.99).  

 

Der pålægges derfor forskeren et ansvar for at have et reflekteret forhold til egen indflydelse på 

datamaterialet, således at informanternes egne erfaringer og oplevelser kan genfortælles, uden at 

egne tolkninger bliver lagt ned over som en facitliste (Ibid., s.100). I stedet for at ”glemme” sin 

forforståelse, kan den synliggøres, så den herigennem bliver holdt på afstand, hvilket er gjort i 

afsnit 1.8. 

 

Ud over at Malteruds analysemodel er fænomenologisk, er argumentet for netop at vælge hendes 

model, at den har mange detaljer med, som bidrager til, at læseren kan følge med trin for trin i 

analysefasen. 

 

Analysen består af fire trin og vil her generelt præsenteres og forklares. I afsnit 3.10 vil den 

konkrete analyseproces i undersøgelsen uddybes. De 4 trin er: 

 

1. Helhedsindtryk - fra vildnis til temaer 

2. Meningsbærende enheder - fra temaer til koder 

3. Kondensering – fra koder til mening 

4. Sammenfatning - fra kondensering til beskrivelser  

 

På det det første trin, helhedsindtryk - fra vildnis til temaer, opnås et helhedsindtryk af det 

samlede datamateriale, og foreløbige intuitive temaer identificeres. Helheden er her vigtigere end 

små detaljer. Det er vigtigt at huske på at stille sig åben over for de indtryk, som datamaterialet kan 

formidle (Malterud, K. 1996,s.100). 

 

På det andet trin af analysen, meningsbærende enheder - fra temaer til koder, skal der udskilles 

relevant tekst fra irrelevant tekst. Her begyndes at sortere den del af datamaterialet, som kan tænkes 

at belyse problemstillingen. Linje for linje skal der laves en systematisk gennemgang af det 

indsamlede datamateriale for at identificere det, Malterud kalder for ”meningsbærende enheder”. 

Dette betyder, at der vælges tekst ud, som indeholder en viden om de intuitive temaer fra første trin.  

 

Samtidig med at de meningsbærende enheder bliver markeret i datamaterialet, skal de 

systematiseres. Dette kaldes kodning. Kodearbejdet tager udgangspunkt i at opfange og klassificere 
                                                 
 
19 Det samme argumenterer Kvale for (Kvale, S. 1997,s.62-63). 
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alle de meningsbærende enheder som har en sammenhæng med de temaer, der blev noteret på første 

trin. Med temaerne som vejviser skal der findes tekstbidder, som efter deres indhold vil blive 

mærket med en kode, dvs. et mærkat som skal samle tekstbidder, der har noget til fælles (Ibid., 

s.102). 

 

På analysens tredje trin, kondensering – fra kode til mening, skal der systematisk indhentes viden 

ved at kondensere indholdet i de meningsbærende enheder, som i forrige analysetrin blev 

identificeret og klassificeret. De meningsbærende enheder skal herefter sorteres i grupper efter 

kode. Hvis der under de enkelte koder kun findes få meningsbærende enheder, må der vurderes, 

hvorvidt disse måske hører hjemme under andre koder eller måske ved nærmere eftertanke ikke kan 

regnes som meningsbærende enheder.  

 

Hver kodegruppe gennemgås, og nogle koder kan omfatte forskellige nuancer, der beskriver 

forskellige aspekter af meninger, hvorfor der så vil laves en eller flere subgruppe. For hver 

kodegruppe (eller subgruppe) bliver der efterfølgende lavet et kunstigt citat, hvor der skal 

sammenfattes og genfortælles det, som befinder sig i kodegruppen. Disse kunstige citater er et 

arbejdsnotat, der skal bruges som udgangspunkt for præsentationen af beskrivelserne i næste trin 

(Ibid.s.106-108). 

 

På det fjerde trin, sammenfatning - fra kondensering til beskrivelser, skal tekstbidder nu sættes 

sammen igen. Det, der er fundet, skal sammenfattes i form af beskrivelser, som kan deles med 

andre. Mens der i de foregående trin er blevet forholdt sig til løsrevne tekstbidder, skal der nu 

vurderes, hvorvidt beskrivelserne stadigvæk giver en gyldig beskrivelse af den sammenhæng, hvor 

de oprindeligt er hentet fra. Med udgangspunkt i de kondenserede tekster og i de kunstige citater, 

skal der udformes en indholdsbeskrivelse for hver kodegruppe (med eventuelle subgrupper), hvor 

det formidles til læseren, hvad datamaterialet fortæller om en udvalgt side af problemstillingen.  

 

Når disse indholdsbeskrivelser er sammenfattet, går man tilbage til de meningsbærende enheder for 

at finde nogle udvalgte citater, der giver et godt billede af det, som er omtalt i teksten. Herefter skal 

hver indholdsbeskrivelse have en overskrift, der sammenfatter det, undersøgelsen handler om (Ibid., 

s.108-109). Hver indholdsbeskrivelse læses grundigt igen og sammenlignes med de originale 

udskrifter for at blive mindet om, hvad der egentlig stod i det oprindelige datamateriale.  
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Overskrifterne på indholdsbeskrivelserne repræsenterer hver for sig en viden om en udvalgt del af 

problemstillingen og bliver undersøgelsens resultater20 i undersøgelsen (Ibid., s.110).  

Malterud argumenterer for, at de fundne resultater herefter skal vurdere op imod allerede 

eksisterende teori og empiri og diskutere, om de teoretiske perspektiver giver en ny indsigt til at 

forstå de fundne resultater (Ibid., s.111).  

  

2.4. Inddraget litteratur i diskussionen af resultaterne 

 

Det er først efter, at resultaterne er fundet, at forskellige teorier til at diskutere dem, er udvalgt. 

I diskussionen af dem inddrages der teori af den amerikanske professor William B. Gudykunst og 

den koreanske professor Kim Young, der begge har forsket i interkulturel kommunikation. Sammen 

har de skrevet bogen Communicating With strangers. An approach to intercultural communication 

(Gudykunst, W.B, Young, Y.K. 2003), hvor de sætter fokus på, hvad der påvirker kommunikations-

processen i majoritetens møde med etniske minoriteter (Gudykunst, WB., Young, YK. 2003). 

Derudover vil der være en diskussion af H:S´ tidligere nævnte handlingsplan for etnisk ligestilling. 

 

I diskussionen er det også fundet relevant at inddrage den norske sygeplejerske og filosof Kari 

Martinsen21. Martinsen argumenterer for omsorg som sygeplejens kerne, hvilket har fået en stor 

betydning for omsorgsbegrebets anvendelse i dansk sygepleje. Martinsen er desuden inspireret af 

den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905-1981). I bogen Omsorg, sygepleje og medicin 

(Martinsen, K 1989) argumenterer Martinsen for, at omsorgen har med næstekærlighed at gøre, dvs. 

det er en følelse af et stå en anden nær, og at omsorgen i sygeplejen derfor har en relationel, en 

praktisk og en moralsk dimension, hvilket vil uddybes i diskussionen.  

 

Yderligere er der valgt at uddybe begreberne tillid og magt, da disse begreber er meget centrale for 

udøvelsen af omsorg i sygeplejen (Martinsen, K.1998 a & b). Tillid og magt vil hovedsageligt blive 

beskrevet ud fra Martinsens bog Fænomenologi og omsorg (Martinsen, K. 1998b), hvor hun 

inddrager Løgstrups skabelsesfænomenologi22(Ibid., s.8) og bogen Fra Marx til Løgstrup. Om etik 

og sanselighet i sykepleien (Martinsen, K.1998a). For yderligere at uddybe begrebet tillid og 

                                                 
20 Det skal her nævnes, at Edmund Husserl ikke taler om ”resultater” men om ”beskrivelser”. Jeg følger dog her 
Malteruds analyseproces og anvender derfor ordet resultat (Malterud, K. 1996,s.110). 
 
21 I 1975 blev Kari Martinsen magister i filosofi med afhandlingen Sykepleie og filosofi. Et marxistisk og 
fænomenologisk bidrag (Martinsen, K, 1975).  
 
22 Med dette menes at livet er skabt, kan erfares i og ses på livet selv og ikke først og fremmest ud af den teologiske 
traditions dogmatiske skrifter. Skabelsesfænomenologien bestemmes indholdsmæssigt i konfrontation med livet i de 
menneskelige relationer, i nuet, i vore hverdagserfaringer (Martinsen, K. 1998b, s.95). 
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mistillid er det fundet nødvendigt også at inddrages Løgstrups bog Den etiske fordring (Løgstrup, 

KE 1956/1991). 

 

I diskussionen inddrages endelig teori af antropologen Bodil Selmer (Selmer, B. 1992) og af Master 

i sundhedspædagogik Eva M. Hudecek (Hudecek, EM. 2006) for at belyse og diskutere, hvilket 

kultursyn der gør sig gældende inden for H:S. 

 

2.5. Sammenfatning af videnskabsteoretiske refleksioner og metoden til at indsamle og     
      analysere data. 
 

For at svare på problemstillingen om, hvilke fænomener sygeplejersker oplever i mødet med 

minoritetsetniske patienter, og hvilken betydning sygeplejersker oplever, at disse fænomener har for 

sygeplejen til disse patienter, vil der blive anvendt kvalitative interviews suppleret med 

deltagerobservationer på en hospitalsafdeling. Den overordnede videnskabsteoretiske tilgang er 

fænomenologisk inspireret af Edmund Husserl. Især trækkes to aspekter af Husserls filosofi frem.  

 

Det ene aspekt er intentionalitetsbegrebet, hvor pointen er rettetheden. Mennesker tænker og 

handler sammen intersubjektivt, hvilket fx udfolder sig i de kvalitative interviews, hvor 

informanterne og forskeren påvirker hinanden gensidigt.  

 

Det andet aspekt er det, Husserl omtaler som epoché, dvs. at egen forforståelse og teorier om 

verden må sættes i parentes for i stedet at vende sig mod tingene, fænomenerne, sådan som de 

kommer til syne i erfaringen hos sygeplejerskerne. En fravigelse fra Husserls tækning er, at jeg 

vælger Malteruds anbefaling om at synliggøre egen forståelse for på den måde at holde den bevidst 

på afstand.  

  

Til at indsamle data vil der gøres brug af Steinar Kvales anbefalinger, mens analysen af dataene vil 

tage afsæt i Kirsti Malteruds forslag til en fænomenologisk analyse på fire trin. I det sidste trin i 

analysen vil der udarbejdes indholdsbeskrivelser med en overskrift, der herefter kan karakteriseres 

som undersøgelsens resultat. 

 

Malterud argumenterer for, at de fundne resultater skal vurderes op imod allerede eksisterende teori 

og empiri, og man skal spørge sig selv om, hvorvidt de teoretiske perspektiver giver en ny indsigt til 

at forstå de fundne resultater (Ibid., s.111). Dette er endvidere i tråd med Husserls tanker om at 

afdække horisonter og beskrive fænomener i forskellige variationer for at nærme sig ”sagen selv”, 
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som den viser sig i bevidstheden, for herefter at kunne konstituere meningen af fænomenet i en 

mere abstrakt form (Husserl 1970/1954, s.157).   

 

For at lade erfaringen bestemme teorierne (Husserl, E. 1976 § 24) er de teorier, der er valgt 

inddraget i diskussionen, ikke valgt på forhånd, men valgt, efter at resultaterne om, hvad 

sygeplejerskerne oplever i mødet med minoritetsetniske patienter, er fundet. 
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3. INDSAMLING AF DATA OG ANALYSEPROCESSEN 

 
3.1. Interviewguide 

 

I interviewene skulle der ikke fokuseres på forudbestemte situationer, temaer og bestemte 

handlinger, men derimod lægges op til spontane beretninger om dagligdagssituationer, som 

sygeplejerskerne selv valgte at fortælle om. Derfor blev der ikke udformet en struktureret 

interviewguide, men en guide, der indledningsvis var opbygget af en kort briefing, hvor der blev 

fortalt om undersøgelsens formål, og herefter fulgte interviewspørgsmål i form af åbne spørgsmål, 

som lød:   

 
Hvordan oplevede du dit sidste møde med en patient med minoritetsetnisk baggrund? Hvad 

oplevede du? Hvad gjorder du i situationen? Hvad tænkte du?  

 

Interviewet blev afsluttet med en debriefing, hvor informanterne fik mulighed for selv at 

kommentere, hvordan de havde oplevet interviewet, og om de havde yderligere kommentarer (Bilag 

1). 

 

Interviewene, der blev optaget på bånd og senere transskriberet, fandt sted i et rum, hvor der ikke 

var andre til stede end informanten og mig, og hvor vi ikke blev forstyrret. Under interviewene blev 

der stillet enkle og korte spørgsmål, som en måde at vise, at man er nærværende og til stede på, men 

hvor informanternes beretninger blev forstyrret så lidt som muligt. 

 

3.2. Udvælgelse af geografisk område  

 

I overvejelserne om hvilket hospital i landet, datamateriale kunne indsamles fra, var udgangspunktet 

et ønske om, at hospitalet skulle have et optagerområde, hvor der bor mange mennesker med 

minoritetsetnisk baggrund, således at sygeplejerskerne havde erfaring i mødet med denne 

patientgruppe. Valget faldt derfor på et hospital i Københavnsområdet.  

 

Der blev derfor rettet skriftlig henvendelse til H:S´ bestyrelse, der henviste til udviklingsafdelingen 

på Hvidovre Hospital (Bilag 2), der igen var meget behjælpelig med at svare på spørgsmål og finde 

en hospitalsafdeling i H.S, der kunne medvirke i undersøgelsen. 

 

Undersøgelsen foregår derfor på et hospital under Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) med et 

optagerområde, hvor der bor mange etniske minoriteter.  
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3.3. Udvælgelse af hospitalsafdeling 

 
Af hensyn til afdelingens og sygeplejerskernes anonymitet er hverken hospitalets navn eller 

afdelingens navn (jf. afsnit 3.9). 

 

Der forelå tre kriterier for valg af afdeling. Det første kriterium var, at afdelingen skulle være en 

somatisk afdeling og ikke en psykiatrisk afdeling. Dette ønske skyldes, at jeg ønskede at indsamle 

erfaringer fra specialer, der traditionelt ikke opleves som ”indvandrertunge” som fx psykiatriske 

afdelinger (Kristiansen, M., Nielsen, AM. 2004, s.25). Det næste kriterium var, at afdelingen skulle 

være interesseret i at medvirke i undersøgelsen. Det sidste kriterium var, at der jævnligt kom 

minoritetsetniske patienter på afdelingen, således at sygeplejerskerne havde erfaring i at møde 

denne gruppe.  

 

Udviklingsafdelingen på Hvidovre Hospital var meget behjælpelig med at finde en egnet afdeling i 

H:S. Der blev rettet telefonisk kontakt til en oversygeplejerske på en blandet kirurgisk/medicinsk 

afdeling. Efter e-mailkorrespondance og telefonsamtale blev der indgået aftale om, at der kunne 

udføres interviews og deltagerobservationer på afdelingen. Såvel oversygeplejersken som 

sygeplejerskerne på afdelingen udviste interesse i at medvirke i undersøgelsen. På afdelingen 

oplevede sygeplejerskerne dagligt at møde minoritetsetniske patienter og havde derfor stor erfaring 

med denne patientgruppe. Afdelingen opfyldte således alle nævnte tre betingelser.  

 

Beskrivelsen af afdelingen er foretaget på baggrund af tilstedeværelse i afdelingen samt samtale 

med sygeplejersker og oversygeplejerske. Beskrivelsen er gennemlæst af både en erfaren 

sygeplejerske på afdelingen samt oversygeplejersken.  

 
3.3.1. Beskrivelse af afdeling 

Afdelingen er en specialiseret afdeling for medicinske og kirurgiske sygdomme, som har åbent fra 

mandag morgen klokken 7.30 og lukker fredag klokke 16.00. Afdelingen er et korttidsafsnit23 med 

16 sengepladser. På afdelingen undersøges patienterne for medicinske sygdomme, men 

sygeplejerskerne på afdelingen forbereder også patienterne til operationer. Desuden modtager 

afdelingen patienterne igen efter operationen. 

                                                 
 
23 Et korttidsafsnit betyder her, at patienterne højst er indlagte på afdelingen i 5 dage. 
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3.3.1.a. Patienter 

Afdelingen er normeret til 16 patienter ad gangen, men med et meget stort patientflow. Nogle 

patienter er indlagt to timer, mens andre er det i en uge. Kriteriet for patientindtaget er, at 

patienterne skal være delvis selvhjulpne, derfor er normeringen pr. seng på 0,5 sygeplejestilling. At 

patienterne skal være selvhjulpne for at kunne komme på afdelingen betyder, at de selv skal kunne 

klare de mest basale ting såsom at tage tøj på, personlig hygiejne mm. Ca.10 % af patienterne har en 

minoritetsetnisk baggrund. 

3.3.1.b. Personale  

I afdelingen er der i alt 12 kvindelige sygeplejersker, der alle arbejder 32 timer om ugen. 

Sygeplejerskerne har weekendfri. Desuden er der pt. tilknyttet to sygeplejestuderende på sjette 

semester. I dagvagt er der altid tre sygeplejersker, mens der er to sygeplejersker i aftenvagt og én i 

nattevagt. Til afdelingen er knyttet 2 sekretærer. 

3.3.1.c. Plejeformen 

Plejeformen på afdelingen kan betegnes som tildelt patientpleje, hvor hver patient har en 

kontaktsygeplejerske. Tildelingen af patienterne foregår om morgenen og løbende dagen igennem. 

Stuegangen på afdelingen er opdelt i en medicinsk og en kirurgisk stuegang. Klokken 8.30 hver 

morgen er der kirurgisk stuegang, og klokken 14.00 er der igen kirurgisk stuegang for at følge op på 

eventuelle problemer. Den medicinske stuegang foregår fortrinsvis om formiddagen.  

3.4. Udvælgelse af informanter 

I undersøgelsen forelå to kriterier til informanterne. De skulle både være sygeplejersker og skulle 

have mindst fem års erfaring som sygeplejerske, idet nyuddannede sygeplejersker ikke kan 

forventes at have den samme erfaring med mødet med minoritetsetniske patienter.  

Udvælgelsen af sygeplejersker blev foretaget af den sygeplejerske, som oversygeplejersken havde 

udvalgt til at være nøgleperson for indsamling af data, og som kendte sygeplejerskerne og deres 

erfaring i afdelingen. Antallet af fire informanter var passende i forhold til at belyse formålet med 

undersøgelsen, idet dette antal hverken var for lille eller for stort (Kvale, S. 1997, s.108). Hvis 

interviewmaterialet er for stort, kan det resultere i en overfladisk analyse (Ibid., s.154). 
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Tabel 3: Oversigt over de fire informanter i de kvalitative interviews 

 
Alder Køn Antal år på  

Afdelingen 
52 Kvinde 35 

49 Kvinde 10 

45 Kvinde 12 

44 Kvinde 5 

 

De fire informanter opfylder de to inklusivkriterier. De er sygeplejersker og har alle mange års 

erfaring som sygeplejerske jf. tabel 3.  

 
3.5. Refleksioner over informant-interviewerrelationen 

 

Dataindsamlingen foregik ved hjælp af kvalitative interviews i februar/marts 2006. Interviewene 

blev optaget på bånd og senere transskriberet (bilag 3) og fandt sted i rolige omgivelse. Det var altid 

på afdelingen, men i et rum, der ikke blev brugt til andet, mens interviewet fandt sted. Hver 

sygeplejerske blev interviewet enkeltvis i ca. 20 minutter. Under interviewene blev der bevidst 

stillet åbne og klare spørgsmål. Jeg tilstræbte en bevidst naivitet (Kvale, S. 1997,s.44), dvs. at jeg  

var nysgerrig og lydhør over for det, informanterne sagde. Der blev tilstræbt en åbenhed over for 

nye og uventede fænomener i stedet for at interviewe med på forhånd formulerede spørgsmål og 

kategorier. 

 

Der blev opretholdt øjenkontakt med informanten for at skabe tillid og for at få informanten til at 

fortælle mere efter en tænkepause. Under interviewet var min rolle at være interviewer, mens 

fagligheden som sygeplejerske blev sat i parentes.   

 

3.6. Refleksioner over deltagerobservationer på afdelingen 

 

Deltagerobservationer på afdelingen, hvor jeg observerede sygeplejerskerne i deres daglige arbejde, 

er som nævnt tidligere foretaget for bedre at være i stand til at forstå sygeplejerskernes oplevelse af 

fænomenerne og den kontekst deres udsagn er en del af.  Observationerne bestod i, at jeg hen over 3 

dage fulgte sygeplejerskerne i deres arbejde. 

 

Til indføring i felten havde oversygeplejersken håndplukket en erfaren sygeplejerske. Det var 

sammen med hende, at interviewene og observationerne blev planlagt og koordineret. Fordelen ved 

dette var, at jeg fik en legitim rolle på afdelingen, dvs. de andre sygeplejersker accepterede min 
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tilstedeværelse, fordi de vidste, at jeg havde aftalt dette med oversygeplejersken såvel som med den 

erfarne koordinerende sygeplejerske på afdelingen.  

 

Mit første indtryk, da jeg kom på afdelingen, var at sygeplejerskerne var nysgerrige efter at vide 

mere om, hvad jeg skulle lave. De fleste sygeplejersker var meget åbne over for at lade mig være 

observatør, mens de arbejdede. Det virkede som om, de næsten glemte mig, når de havde meget 

travlt. De var dog altid flinke, når jeg lige skulle spørge om et eller andet. Jeg følte, at min 

tilstedeværelse var fuldt accepteret, og jeg kom både til at lære afdelingen og sygeplejerskerne 

bedre at kende, og sygeplejerskerne lærte mig og min rolle at kende.   

 

Selvom sygeplejerskerne havde travlt og ofte lod til at have glemt min tilstedeværelse, lagde jeg 

alligevel mærke til, at jeg ved min tilstedeværelse også påvirkede sygeplejerskerne, ligesom de 

påvirkede mig. Jeg stillede dem spørgsmål om daglige gøremål, som de måske ikke var bevidste 

om, hvilket medførte, at mange usagte ting blev verbaliseret og derved til en del af deres 

bevidsthed. Sygeplejerskerne svarede og reflekterede over mine spørgsmål for herefter at give en 

fortolkning af deres lokale praksis.   

 

I afdelingen indtog jeg under deltagerobservationerne forskellige roller. Wadel underkategoriserer 

deltagerobservationer i fire typer roller: Læringsrolle, samtalerolle, tilhørerolle og tilskuerrolle jf.  

figur 1. 
 

Figur 1: Oversigt over opdeling af deltagende observationer i fire typer rolle (Wadel, C. 
1990,s.46). 
 

             Deltagerobservationer 

                           ↓                                          ↓                          

                              Deltagelse 
          ↓                             ↓  
      Aktivitet                                Samtaler 
                ↓                                                 ↓ 

Læringsrolle/arbejdsrolle                        Samtalerolle 

 

                 Observation 

            ↓                          ↓ 
             Samtaler                         Af aktivitet  
                       ↓                                               ↓ 

           Tilhørerrolle                                     Tilskuerrolle 
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Et argument for at underopdele deltagerobservationer i disse fire roller er, at jeg fik skærpet min 

bevidsthed om de roller, jeg indtog på afdelingen. I sygeplejerskernes vagtværelse indtog jeg ofte 

en samtalerolle, idet jeg ofte deltog i samtaler med sygeplejerskerne enkeltvis og i grupper 

sammen, som fx til frokost hvor sygeplejerskerne samlede sig ved et bord i sygeplejevagtværelset. 

Her satte jeg mig ofte og deltog i samtaler med sygeplejerskerne. Der blev indtaget en tilhørerrolle, 

når jeg observerede sygeplejerskerne i samtale med hinanden eller med patienter. Jeg indtog en 

tilskuerrolle, når jeg observerede sygeplejerskernes aktiviteter på afdelingen, men jeg deltog ikke 

aktivt i nogen aktiviteter på afdelingen og indtog derfor ikke en decideret lærings/arbejdsrolle, som 

Wadel beskriver det (Ibid., s.47-48).  

 
3.7. Feltnoter 

 

Under og efter deltagerobservationerne blev der nedskrevet feltnoter, der blev samlet i en 

feltdagbog (Bilag 4). Feltnoterne er nummereret ud fra hvilken dag og hvilket tidspunkt på dagen, 

de er blevet observeret. Hvis der blev skrevet en feltnote fra anden observationsdag kl. 13.00 fik 

noten nummer 2/13.00. For at være opmærksom på hvilken rolle, jeg indtog i de forskellige 

observationer (jf. figur 1), er der i de enkelte feltnoter tydeliggjort, hvilken rolle jeg indtog i den 

pågældende situation (jf. bilag 4). 

 

3.8. Overvejelser om transskribering af interviewene – fra tale til tekst 

 

Transskriberede interviews giver kun et begrænset billede af interviewet og er kun en indirekte 

præsentation af den virkelighed, som foregik (Kvale, S. 1997,s.163-166 ). Ved transskribering af 

interviews kan transskriptionskvaliteten forbedres ved hjælp af klare instrukser om 

transskriptionsprocedurer. Der blev derfor udarbejdet retningslinier for transskription af 

interviewene (Bilag 5).  

 

3.9. Etiske overvejelser 

 

Forud for specialet blev der rettet skriftligt kontakt til Den Videnskabelige Komite for Københavns 

Amt. Undersøgelsen skulle ikke anmeldes, idet den ikke havde en biomedicinsk karakter (Bilag 6). 

 

Alle interviewede sygeplejersker blev desuden informeret skriftligt såvel som mundtligt. Der blev 

fortalt, at det var frivilligt at deltage i undersøgelsen, og at de til enhver tid kunne trække sig ud af 

den, hvilket ingen af de interviewede sygeplejersker dog ønskede. Sygeplejerskerne på afdelingen 
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fik desuden information om, hvilke dage jeg ville komme og udføre deltagerobservationer på 

afdelingen. 

 

De deltagende sygeplejerskers anonymitet er sikret ved, at de ikke optræder med navne i specialet. 

Hospitalet samt den pågældende afdelings navn, hvor dataindsamlingen er indsamlet, er ikke her 

nævnt. Endvidere er baggrundsinformationer fra den enkelte sygeplejerske i interviewudskrifterne 

af hensyn til sygeplejerskernes anonymitet her helt udeladt. Derudover har de interviewede 

sygeplejersker læst og underskrevet en samtykkeerklæring (Bilag 7). 

 

De etiske retningslinier for udarbejdelse af et forskningsprojekt er taget i betragtning, da jeg har 

fulgt de etiske retningslinier for sygeplejeforskning i Norden (Sykepleiernes Samarbejde i Norden, 

2003).  

 

3.10. Analyseprocessen 

 

Til at analysere interviews og feltnoter fra deltagerobservationer gøres der som tidligere nævnt brug 

af Kirsti Malteruds forslag til analyse (Malterud, K. 1996, s.93-113), som er en analyse på fire trin. 

 

3.10.1. Første trin: fra vildnis til temaer 
 

I første trin blev de transskriberede interviews og feltnoter fra deltagerobservationerne læst igennem 

for at opnå et helhedsindtryk, som i første omgang var vigtigere end små detaljer. Der blev set efter 

temaer, som intuitivt vakte min opmærksomhed, og som handlede om sygeplejerskers oplevelse af 

mødet med minoritetsetniske patienter. Under denne første gennemlæsning blev der taget noter, 

men datamaterialet (teksten) blev ikke systematiseret. Først da alle transskriberede interviews og 

feltnoter var læst igennem, blev indtrykket opsummeret. De umiddelbare temaer, der trådte frem, 

kan ses i tabel 4. 
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Tabel 4: Oversigt over umiddelbare temaer i datamaterialet 
•Sprogvanskeligheder 

•Lav smertetærskel hos minoritetsetniske patienter 

•Pårørende respekterer ikke besøgstider på afdeling 

•Manglende viden hos patienterne om egen anatomi 

•Anderledes madvaner 

•Brug af tolk 

•Anderledes forventninger til sygeplejerskerne 

•Anderledes sygdomsopfattelse 

•Patienterne fylder meget på afdelingen 

•Manglende viden om sygdomme 

•Patientens familie blander sig meget 

•Sygeplejersken bliver kaldt for racist 

 

Ovennævnte temaer repræsenterede nogle foreløbige ideer om forskellige sider af 

problemstillingen, som danner udgangspunkt for undersøgelsen. 

 
3.10.2. Andet trin: meningsbærende enheder – fra temaer til koder  

 

I andet trin af analysen blev der skilt relevant tekst fra irrelevant tekst, dvs. der blev udvalgt tekst, 

som kunne tænkes at belyse problemstillingen i undersøgelsen. Linje for linje blev der lavet en 

systematisk gennemgang af datamaterialet for at identificere ”meningsbærende enheder”, dvs. at 

tekstbidder blev valgt ud, som på en eller anden måde indeholdt viden om temaerne fra første trin 

(jf. tabel 4).  Samtidig som de meningsbærende enheder blev mærket i datamaterialet, blev de 

systematiseret. Dette kaldes kodning.  

 

Kodearbejdet tager udgangspunkt i at få fat på alle de meningsbærende enheder i datamaterialet, der 

har en sammenhæng med de temaer, der blev lagt mærke til i første trin. Med temaerne fra første 

trin som vejviser blev der derfor fundet tekstindhold, som alt efter deres indhold, blev mærket med 

en kode (et mærke), der skulle samle de tekstbidder, der havde noget til fælles. I undersøgelsen blev 

de meningsbærende enheder kodet under 3 koder/kodegrupper: 

 

• Kommunikation (med minoritetsetniske patienter) 

• Sygdomsopfattelse (hos minoritetsetniske patienter) 

• Kulturel og social opførsel (hos minoritetsetniske patienter) 
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Herefter blev der gået tilbage til datamaterialet for at sikre at alle meningsbærende enheder, der 

sagde noget om, hvilke fænomener sygeplejerskerne oplever i mødet med minoritetsetniske 

patienter, og hvorledes disse har betydning for sygeplejen, var med.  

 

I praksis foregik kodningen ved at de forskellige tekstbidder blev mærket med et mærke og herefter 

klippet ud af datamaterialet. Hver enkelt mærkat indeholdt information om, hvor den stammede fra, 

dvs. fra hvilken informant, og hvor i interviewet, den var taget fra. 

 

3.10.3. Tredje trin: Kondensering – fra koder til mening 
 
I tredje fase af analysen blev de meningsbærende enheder herefter sorteret i grupper efter de tre 

nævnte koder: Kommunikation, sygdomsopfattelse og kulturel og social opførsel. Nu sad jeg derfor 

ikke længere med en masse usorteret datamateriale, men med tre grupper af meningsbærende 

enheder, der kunne fortælle noget om, hvad det er, sygeplejerskerne oplever i mødet med 

minoritetsetniske patienter, og hvorledes fænomenerne indvirker på sygeplejen til disse patienter. 

 

Malterud foreslår, at hver kodegruppe nu betragtes som én enhed. De forskellige koder indeholdt 

mange forskellige nuancer, og de tre kodegrupper blev derfor opdelt i flere subgrupper (jf. tabel 5). 

 

Indholdet i hver subgruppe blev kondenseret ved at udvikle et kunstigt citat, som omfattede det 

konkrete indhold fra de enkelte meningsbærende enheder ved at omsætte dem til en mere generel 

form. Fra hver subgruppe blev der udviklet et kunstigt citat. Disse kunstige citater var kun et 

arbejdscitat, som blev anvendt som udgangspunkt for præsentationen af beskrivelserne i næste fase.  

 

I de enkelte kunstige citater blev det tilstræbt at genfortælle og sammenfatte det, som befandt sig i 

subgruppen. Desuden blev der stræbt imod at bruge sygeplejerskernes egne ord fra de 

meningsbærende enheder.  Fra subgruppen ”anvendelse af tolk” under kodegruppen 

”Kommunikation” (jf. tabel 5) blev der fx udviklet følgende kondensering: 

 

 Jeg anvender familien til at tolke. Jeg anvender mest tolk, når der skal være en samtale, 
 for selvom man kan snakke med dem, så skal de jo snakke med lægen, og så skal der 
 bestilles en tolk. Jeg er af den holdning, af hvis patienterne bare kan lidt dansk, så  
 behøver jeg ikke at bestille en tolk, for vi bruger oceaner af penge på tolke. 
 

Ovenstående er ikke et citat, men en måde at sammenfatte det indhold, der blev fundet i de 

meningsbærende enheder under subgruppen om anvendelse af tolk. På tilsvarende vis blev de andre 

subgrupper gennemgået, og derefter de øvrige to kodegrupper på samme måde. 
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3.10.4. Fjerde trin: Sammenfatning - fra kondensering til beskrivelser  
 

I analysens fjerde trin blev de løsrevne tekstbidder nu sat sammen igen, dvs. rekonteksttualiseret. 

Fundene blev sammenfattet i nye beskrivelser, der nu skulle deles med andre. Mens der i de tre 

foregående trin blev forholdt sig til løsrevne tekstbidder, blev det nu vurderet, hvorvidt 

beskrivelserne stadigvæk gav en gyldig beskrivelse i den sammenhæng, hvor de oprindeligt var 

hentet fra.  

 

Konkret blev det grebet an ved, at jeg med udgangspunkt i de kondenserede tekster og citater 

udarbejdede en indholdsbeskrivelse for hver subgruppe under de tre nævnte kodegrupper. Disse 

indholdsbeskrivelser formidlede, hvad det var, datamaterialet fortalte om en udvalgt del af 

undersøgelsens problemstilling. Der måtte gerne her bruges tekst og citater fra de meningsbærende 

enheder. Et eksempel på en sådan udarbejdet indholdsbeskrivelse kan ses i nedenstående figur 2. 
 
Figur 2: Eksempel på indholdsbeskrivelse på subgruppen ”anvendelse af tolk” under koden 
(kodegruppe) kommunikation 
 
Overskrift: anvendelse af tolk 
 
Mange af sygeplejerskerne fortalte, at de ofte gjorder brug af patientens pårørende som tolk. Det kommer an på, hvor 
alvorligt det er, men der er mest tolk med, når der skal være en samtale. Sygeplejerskerne bestiller ofte kun en tolk, når 
lægen også er indblandet i samtalen, idet lægerne ofte kræver, at der skal være en tolk, hvis ikke patienten forstår 
dansk. Sygeplejerskerne bliver også nødt til nogle gange at anvende børn som tolk, hvis fx patienten bliver indlagt om 
aftenen, hvor det er svært at få fat på en tolk. Sygeplejerskerne prøver at begrænse brugen af tolk af økonomiske 
årsager. De anvender derfor familien som tolk, fordi dette er billigst. Hvis patienten bliver indlagt sent om aftenen 
oplever sygeplejerskerne, at de nogle gange må benytte sig af pårørende og børn som tolk, da det kan være svært at få 
fat på tolk der. Sygeplejerskerne anvender det samme tolkebureau, hvilket de er glade for. Sygeplejerskerne oplever dog 
kvaliteten af tolkningen forskelligt. 
 
Sygeplejerskerne oplever, at der kan opstå vanskeligheder ved at anvende familien som tolk, idet de så nogle gange ikke 
vil fortælle intime ting omkring dem selv. Hvis eksempelvis patienten er en kvinde, og det er hendes mand, der skal 
tolke, er sygeplejerskerne ikke sikker på, at alt bliver tolket.  
 
 

Da indholdsbeskrivelserne var sammenfattet, gik jeg igen tilbage til de meningsbærende enheder for 

at udvælge citater, som kunne supplere indholdsbeskrivelserne bedst muligt. Citaterne skulle 

medvirke til at dokumentere forankringen til det oprindelige materiale og på denne måde medvirke 

til at sikre validiteten i undersøgelsen (Ibid., s.109). Disse citater vil bliver trukket frem i den 

tekstnære præsentation af analysens beskrivelser i kapitel 4.  

 

Hver subgruppe i den enkelte kodegruppe fik sin egen indholdsbeskrivelse med en dækkende 

overskrift der sammenfattede, hvad det var, det handlede om. Herefter blev der gået tilbage til de 

enkelte kodegrupper for at se, om en eller flere af de tre kodegrupper skulle have en ny kode (navn), 

eller stadigvæk var gældende for indholdet i indholdsbeskrivelserne. Dette var de, og der behøvede 

40 



ikke nødvendigvis at være en stor forskel på overskrifter fra temaer og koder i forhold til 

indholdsbeskrivelsernes overskrifter (Malterud, K. 1996, s.109).  

 

De tre kodegrupper, Kommunikation, sygdomsopfattelse og kulturel og social opførsel, er udledt fra 

de meningsbærende enheder i datamaterialet og siger derfor noget om undersøgelsens 

problemstilling. Derfor vil de tre nævnte overskrifter på herefter omtales som fænomener. 

Overskrifterne på indholdsbeskrivelserne under hver subgruppe inden for hver af de tre 

kodegrupper kan ses i tabel 5.  

 

Tabel 5 kan læses som en skematisk disposition af såvel kapitel 4, hvor resultaterne bliver 

præsenteret og uddybet i en tekstnær form, som kapitel 5, hvor de vil blive diskuteret op imod 

allerede eksisterende teori og empiri. 

 

Tabel 5: Skematisk oversigt over resultaterne i undersøgelsen 

 1. Kodegruppe 
   (fænomen) 
            ↓ 

2. Kodegruppe 
  (fænomen) 
          ↓ 

3. Kodegruppe 
  (fænomen)                    
           ↓ 

 At kommunikere At patienterne har 
en anderledes 
sygdoms 
opfattelse end 
danske  
patienter 

At patienterne har en 
anderledes kulturel 
og  
social opførsel  
end danske patienter 

 Overskrifter på 
indholdsbeskrivelserne: 
              ↓ 

Overskrifter på 
indholdsbeskrivelserne: 
          ↓ 

Overskrifter på 
indholdsbeskrivelserne: 
          ↓ 

Subgruppe Sprogvanskeligheder   
 
 

Etniske smerter 
 

Mad 

Subgruppe Sygeplejerskernes  
anvendelse af tolk 
 

Manglende kendskab 
til kroppens anatomi  
og fysiolog 

Socialt netværk 

Subgruppe  Anderledes patientrolle Kultur 

Subgruppe  Patienternes vrede over 
aflysning af operation 
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4. PRÆSENTATION AF RESULTATERNE  

De fundne resultater vil i det følgende blive uddybet og præsenteret i en beskrivende form. 

Overordnet viste analysen, at sygeplejerskerne oplever følgende tre fænomener i mødet med 

minoritetsetniske patienter: 

 

- At kommunikere 

- At patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end danske patienter 

- At patienterne har en anderledes social og kulturel opførsel på afdelingen end danske patienter 

 

I præsentationen og diskussionen af resultaterne vil de tre fænomener blive præsenteret hver for sig, 

selvom de i praksis er vævet ind i hinanden. Samlet danner de tre fænomener dog et billede af, hvad 

sygeplejerskerne oplever i mødet med minoritetsetniske patienter, og hvorledes de oplever, at disse 

fænomener påvirker sygeplejen.  

 

Det skal bemærkes, at alle interviewpersonerne ikke har udtalt sig om samme fænomen, og der 

derfor er lagt vægt på at vise, hvor mange sygeplejersker, der udtaler sig om det samme tema. Der 

er endvidere lagt vægt på at gengive, hvor der er eventuelle divergerende opfattelser af samme tema 

hos de forskellige sygeplejersker. 

 

4.1. Præsentation af resultaternes tekstnære opbygning  

 

Præsentationen af resultaterne vil indledes med et kort afsnit, der opsummerer de fælles hovedtræk 

inden for hvert af de tre fundne fænomener. Hver subgruppe under de enkelte kodegrupper vil 

præsenteres som et separat underafsnit med en overskrift, der sammenfatter indholdet i det, der 

beskrives, dvs. en tekst (indholdsbeskrivelse), som beskriver og uddyber indholdet i det begreb, 

som overskriften repræsenterer, samtidig med et eller flere citater, der konkret illustrerer, hvad det 

handler om.  

 

For læsevenlighedens skyld er tema i det følgende identisk med ordet subgruppe, der tidligere er 

anvendt. Hver præsentation af de tre fænomener (kodegrupper) vil slutte af med et afsnit om, hvilke 

konsekvenser sygeplejerskerne oplever, at det pågældende fænomen har for sygeplejen til patienter 

med minoritetsetnisk baggrund. Er der flere citater, som fortæller det samme, er der valgt det citat, 

som tydeligst giver informanterne stemme i forhold til det, der omtales. Læseren bliver ikke mere 

overbevist af fundene, hvis næsten ens citater stilles op efter hinanden (Malterud, K. 1996,s.116). 
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4.2. Fænomen 1: at kommunikere 
 

Som det kan ses i tabel 5, er det første overordnede fænomen ”Kommunikation” opdelt i to temaer: 

Sprogvanskeligheder og anvendelse af tolk, hvilket i det følgende vil uddybes. 

 
4.2.1. Sygeplejerskernes oplevelse af sprogvanskeligheder 
 

Sygeplejerskerne giver udtryk for, at mange minoritetsetniske patienter ikke taler og forstår dansk, 

hvilket opleves som et problem af stor betydning for sygeplejerskerne. Analysen viser, at alle de 

interviewede sygeplejersker i deres hverdag på afdelingen oplever, at de har svært ved sprogligt at 

kommunikere med mange af de minoritetsetniske patienter. I alle interviews og i deltager-

observationer på afdelingen (Feltnote 3/11.10) fremstår vanskeligheder med sprogligt at 

kommunikere med minoritetsetniske patienter som den hyppigste problemstilling. 

  

Følgende citat viser, at noget af det første sygeplejerskerne tænker på, når de ser en minoritetsetnisk 

patient er, om patienterne overhovedet kan forstå dansk: 

 
Jeg tænker altid over først om de kan forstå mig, altså sproget. Det er noget, jeg 
starter med at finde ud af, kan de forstå dansk og sådan... og om de nu forstår, hvad 
jeg siger (Interview 3). 

 
Dette citat støttes af observationer på afdelingen, hvor sygeplejerskerne flere gange gav udtryk for, 

at de oplevede, at sproget var en fundamental forudsætning for at kunne kommunikere med 

hinanden. Når de modtog en patient med minoritetsetnisk baggrund, tænkte de altid over, om de nu 

også skulle bruge tid på at bestille en tolk (Feltnote 3/11.10). 

 
 
I to af interviewene (Interviews 2,3) giver sygeplejerskerne udtryk for, at de oplever, at 

patienternes alder ofte hænger sammen med, hvor meget eller lidt de taler og forstår dansk. 

Sygeplejerskerne oplever, at sprogproblemerne ofte ikke ligger hos de yngre minoritetsetniske 

patienter, hvilket følgende citat illustrerer: 

 
Det er den ældre aldersgruppe, der er et problem, og det er jo også her de sproglige 
vanskeligheder er (Interview 3). 

 
Flere af sygeplejerskerne giver desuden udtryk for, at de oplever passivitet hos en del 

minoritetsetniske patienter, fx ved at de ikke selv giver aktivt udtryk for, at de ikke forstår, hvad der 

bliver sagt. Sygeplejerskerne oplever, at mange minoritetsetniske patienter ”snyder” ved at sige ” 

ja” og ”nej” til spørgsmål, men når sygeplejerskerne så for en sikkerheds skyld prøver at få dem til 
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at gentage informationerne, viser det sig, at det kan de ikke, for de har ikke forstået dem (Interview 

1,2).   

 

Under observationerne lagde jeg mærke til, at sygeplejerskerne snakkede om, at patienter med 

minoritetsetnisk baggrund ikke selv tog ansvar for deres egen sygdom. Imens sygeplejerskerne 

oplever, at mange danske patienter har indhentet en stor viden om deres sygdom på Internettet, så er 

det meget sjældent, at sygeplejerskerne oplever, at patienter med minoritetsetnisk baggrund gør det 

samme (Feltnote 1/12.00) 

 

Under en af de dage, hvor jeg observerede på afdelingen, fortalte en sygeplejerske om en nylig 

oplevelse, hun havde haft. Sygeplejersken fortalte, at hun havde fået tildelt en patient med 

minoritetsetnisk baggrund, der stod for at skulle opereres meget snart. Sygeplejersken gik ind på 

stuen til patienten for at sikre sig, at denne fik de sidste informationer, og for at høre, om der skulle 

være nogle spørgsmål. Da sygeplejersken spørger lidt mere ind til patienten, finder hun ud af, at han 

ikke taler og forstår ret meget dansk. Patienten havde ikke fået samtale med en tolk og vidste i 

virkeligheden ikke meget om den operation, han skulle have. Sygeplejersken kunne ikke nå at 

bestille en tolk, idet der var så kort tid til, han skulle opereres, og hun ville ikke udskyde hans 

operation (Feltnote 2/ 13.00).  

 
4.2.2. Sygeplejerskernes oplevelse af anvendelse af tolk 
 

En af de interviewede sygeplejersker ved godt, at der findes retningslinier for anvendelse af tolk 

(Interview 3), mens andre overhovedet ikke har kendskab til dem (Interview 1, 2,4). Syge-

plejerskerne snakker alle om brugen af tolk på afdelingen. Ens for alle sygeplejerskerne er også, at 

de prøver at begrænse brugen af tolk af forskellige årsager. Sygeplejerskerne giver udtryk for, at de 

ofte benytter sig af familiemedlemmer til minoritetsetniske patienter som tolk. Flere af 

sygeplejerskerne giver dog samtidig udtryk for, at brugen af familiemedlemmer som tolk ikke altid 

er en god idé. Ens for sygeplejerskerne er endvidere, at de selv vurderer, hvor alvorligt det, der skal 

tolkes, er. Hvis ikke sygeplejerskerne oplever det som et alvorlig problem, bliver der ikke altid 

bestilt en tolk udefra, hvilket følgende citat viser: 

     

Omkring bestilling af tolk kommer det an på, hvor alvorligt det er. Her hos os er det 
tit ikke død og alvorlige ting eller intime ting, for så skal man jo ikke bruge familien, 
synes jeg (Interview 4). 
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Dette citat er rammende for det, sygeplejerskerne fortæller om brugen af familiemedlemmer som 

tolk. Sygeplejerskerne vurderer, om det er alvorligt eller ikke. Flere af sygeplejerskerne giver dog 

samtidigt udtryk for, at det er problematisk, når et familiemedlem skal bruges som tolk. En 

sygeplejerske fortæller: 

  

Der er jo nogle gange, de ikke vil fortælle omkring intime ting omkring dem selv til fx 
deres mand. Selvom jeg som dansker synes, at det er noget, vi kan snakke om i 
familien, så kan det jo være et problem, hvis kvinden ikke synes det (Interview 3). 

 

Citatet viser, at sygeplejerskerne er i tvivl om, hvorvidt patienter vil fortælle alt, hvis det er en 

pårørende, der skal fungere som tolk. Sygeplejerskerne fortæller også, at de ofte kun bestiller en 

professionel tolk, når der skal være en læge tilstede, hvilket følgende citat også udtrykker: 

 
Der er mest tolk, når der skal være en samtale, selvom man selv snakker med dem, 
skal de jo tale med en læge, og så skal der jo bestilles en tolk (Interview 1). 

 

I den forbindelse fortæller sygeplejerskerne, at lægerne ofte beder dem om at bestille en tolk, hvis 

sygeplejerskerne ikke forstår, hvad patienterne siger. Men kan patienten bare en smule dansk, så 

bestiller sygeplejerskerne ikke en tolk, medmindre de oplever, at det er meget vigtigt eller får 

direkte besked på det af lægen (Feltnote 2/11.30). 

 

Sygeplejerskerne er også enige om, at det ikke altid er en god idé at anvende børn som tolk, men 

dette sker alligevel ofte. Årsagen til dette er, at det nogle gange kan være svært for sygeplejerskerne 

at få fat på en tolk her og nu, som fx hvis en patient bliver indlagt sent om aftenen, hvilket følgende 

citat viser: 

Nogle gange bliver børn brugt som tolke, især hvis fx moderen bliver indlagt sent om 
aftnen, og så bliver barnet nødt til at tolke (Interview 2). 

 
Dette citat viser, at sygeplejerskerne i akutte situationer nogle gange bliver nødt til at anvende 

børnene som tolk. Sygeplejerskerne giver ligeledes udtryk for, at de prøver at begrænse brugen af 

tolk pga., at det er økonomisk dyrt for afdelingen, hvilket følgende citat meget godt viser: 

 
Vi bruger oceaner af penge på tolk, og derfor anvendes familien, fordi dette er billigt 
(Interview 3). 

  

Under observationerne fortalte en sygeplejerske, at de på afdelingen stræber mod at anvende det 

samme tolkebureau, som de er glade for at benytte. Det betyder, at sygeplejerskerne hurtigt ved, 

hvem de skal tale med, når de skal bestille en tolk, hvilket sygeplejersken oplever som en stor fordel 

(Feltnote 3/14.15).  
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Generelt er sygeplejerskerne glade for brugen af tolke fra det tolkebureau, de plejer at bruge. Ud af 

de fire interviews er der to sygeplejersker (Interview 3,4), der fortæller, at de har oplevet problemer 

med kvaliteten af tolkene. En sygeplejerske fortæller, at 

 
Kvaliteten er meget forskelligt, nogle er selvfølgelig bedre end andre … jeg har været 
udsat for dårlig tolkning (Interview 3). 

 
Der synes dog at være en divergens i sygeplejerskernes holdninger til dét, at tolken og patienten 

taler sammen uden om sygeplejersken. En anden sygeplejerske mener ikke, at dette er ok, og giver 

udtryk for, at det ikke er tolkens opgave at tale privat sammen med patienten (Interview 4). 

 
4.2.3. Hvilken betydning oplever sygeplejerskerne, at dette fænomen har for sygeplejen til 
minoritetsetniske patienter? 
 
Vanskeligheder med at kommunikere sprogligt med patientgruppen bliver af sygeplejerskerne 

opfattet som en afgørende og hyppig barriere i sygeplejerske-patient relationen. Denne barriere 

opleves dog forskelligt af sygeplejerskerne. En sygeplejerske udtrykker frustration over, at når 

patienterne ikke taler og forstår dansk, så er det mere tidskrævende, hvilket følgende citat viser: 

 
... når de åbner munden og ikke taler dansk, så er det rigtigt irriterende at bruge 
rigtig rigtig lang tid på det, når man har travlt, ikke! (Interview 3). 

 

Sygeplejersken her påpeger endvidere, at når patienterne ikke taler dansk, så bruger hun de fleste af 

sine ressourcer udelukkende på den sproglige barriere, og samtidig betyder det også, at hun har 

mindre tid til sygeplejen til de øvrige patienter (Interview 3). En anden sygeplejerske giver udtryk 

for, at de sproglige vanskeligheder medfører, at hun har svært ved at yde den sygepleje, hun gerne 

vil. Hun oplever ikke, at der på samme måde som med de danske patienter er mulighed for at lære 

patienterne at kende, hvilket hun er ked af, da det kunne være spændende at vide mere om dem og 

deres kultur. En del af sygeplejen er at lære patienterne at kende, mener hun. Når sygeplejerskerne 

og patienterne ikke taler samme sprog, kan det føre til, at sygeplejerskerne bruger meget af tiden på 

kun at give information til patienten (Interview 1).  

 

To sygeplejersker (Interview 1,3) udtrykker frustration over, at de ikke forstår, at patienter med 

minoritetsetnisk baggrund, der har været i Danmark længe, ikke taler og forstår dansk. En 

sygeplejerske udtaler dette på denne måde: 

 
Jeg kan ikke forstå, hvis de har været her i ti år, og jeg så skal bestille en tolk, det er 
ikke optimalt. Og personligt er jeg imod det. De skal starte med at have 
danskundervisning. Også fordi jeg mener, man melder sig ud af samfundet, når man 
ikke kan sproget, så er man jo pr. automatik ude af samfundet (Interview 3). 
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Når patienterne ikke taler dansk, har sygeplejerskerne også svært ved fx at berolige patienten, 

hvilket følgende citat viser: 

 
Jeg havde også en oplevelse, hvor en ung kvinde, som ikke kunne tale dansk, og hun 
var smadder bange, hun havde nogle galdesten, der skulle fjernes. Hun troede, at hvis 
man fik fjernet galdeblæren, så ville man forbløde, altså det var hun helt sikker på. 
Hun var rigtig rigtig bange for at hun skulle forbløde og så efterlade fire børn. Jeg 
kunne ikke forklare hende det, og hun var så bange for at efterlade hendes børn  
(Interview 2). 

 
En anden konsekvens af sprogproblemerne er, hvis sygeplejerskerne tror, at patienten forstår 

informationerne, men han så ikke gør det alligevel. 

 

4.3. Fænomen 2: at patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end danske patienter 

 
De interviewede sygeplejersker oplever i deres hverdag på afdelingen, at minoritetsetniske patienter 

har en anderledes sygdomsopfattelse, end danske patienter har. Sygeplejerskerne oplever, at dette 

ofte resulterer i forskellige udfordringer i mødet med patienterne.  

 

Som det fremgår i tabel 5, er det fænomenet ”at patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse 

end danske patienter” inddelt i fire temaer. Disse 4 temaer er: ”etniske smerter”, ”manglende 

kendskab til kroppens anatomi og fysiologi”, ”patientrollen” og ”patienters vrede over aflysning af 

operation”, hvilket i det følgende vil blive uddybet. 
 

4.3.1. Sygeplejerskernes oplevelse af etniske smerter 

 
Sygeplejerskerne oplever i mødet med minoritetsetniske patienter, at de er højlydte i deres udtryk 

for smerte. I den forbindelse oplever sygeplejerskerne, at disse patienter giver udtryk for, at de har 

flere smerter, end dansker patienter har. En sygeplejerske udtrykker dette på følgende måde: 

 

Jeg synes også, at oftere end danskere, at de giver udtryk for, at de har flere smerter. 
Det taler vi om ind imellem og kalder dem etniske smerter (Interview 3). 

 
En anden sygeplejerske mener også, at patienter med minoritetsetnisk baggrund giver anderledes 

udtryk for deres smerter end danske patienter. Hun fortæller: 

 
De har en anden måde at vise det på, som dansker er det meget sådan, at man ikke må 
pive (Interview 4). 
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Under observationerne hørte jeg også sygeplejerskerne snakke om, at mange af patienterne med 

minoritetsetnisk baggrund ofte meget højlydt gav udtryk for deres smerter i situationer, hvor 

sygeplejerskerne egentlig ikke kunne forstå, at det skulle gøre så ondt (Feltnote 3/14.30). 

 

4.3.2. Sygeplejerskernes oplevelse af patienternes manglende kendskab til kroppens anatomi 
og fysiologi 

Sygeplejerskerne giver alle udtryk for, at de ofte oplever, at minoritetsetniske patienter har en 

dårligere viden om kroppens anatomi og fysiologi, end danske patienter har. En sygeplejerske 

udtrykker det på denne måde: 

Hvad jeg har lagt mærke til hos mange af disse patienter er, at de ikke kender deres 
anatomi og fysiologi overhovedet (Interview 2). 

  

To af sygeplejerskerne mener (Interview 2,3), at årsagen til, at minoritetsetniske patienter har en 

ringe viden om kroppens anatomi og fysiologi, er, at de generelt har fået en dårligere skolegang i 

deres hjemland, hvor de ikke har fået undervisning i kroppens funktioner.  

4.3.3. Sygeplejerskernes oplevelse af patienternes anderledes patientrolle 

Sygeplejerskerne oplever i mødet med minoritetsetniske patienter, at disse patienter har en anden 

måde at opføre sig på, når de er indlagt som patienter, i forhold til danske patienter. Dette blev 

bekræftet i deltagerobservationerne på afdelingen, hvor jeg lagde mærke til, at sygeplejerskerne 

omtalte forskelle, når henholdsvis en dansk patient og en minoritetsetnisk patient var indlagt. Fx 

fortalte en sygeplejerske mig, at hun var meget træt af, at patienter med minoritetsetnisk baggrund 

ofte ikke ville ud af sengen, selvom hun påpegede vigtigheden deraf (Feltnote 3/12.30).  

I interviewene fortæller to af sygeplejerskerne (Interview 2,4) ligeledes, at de hyppigt oplever, at 

patienter med minoritetsetnisk baggrund generelt gerne vil ligge i deres seng efter en operation og 

derfor er svære at få mobiliseret. En sygeplejerske udtaler det således: 

  
Jeg synes, at det er svært at få dem mobiliseret, de vil meget gerne blive liggende i 
deres seng. Ligesom om, at nu er de syge og når man er syg, skal man blive i sin seng 
(Interview 4). 
 

En anden sygeplejerske fortæller det samme, idet hun oplever, at minoritetsetniske patienter har den 

opfattelse, at når man er patient, så er man syg, og dermed skal man ligge i sengen med en stor 

varm dyne (Interview 2). 
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Der er desuden to sygeplejersker (Interview 2,3), der giver udtryk for, at de oplever, at 

minoritetsetniske patienter gerne vil blive i længere tid på afdelingen end nødvendigt. En 

sygeplejerske udtrykker det således: 

 
De vil klart ikke hjem i forhold til danske patienter (Interview 3). 

 
Sygeplejerskerne oplever ofte, at når de fortæller patienter med minoritetsetnisk baggrund, at de 

godt kan udskrives, så er patienterne ikke interesseret i dette. De er ofte meget bange og føler sig 

mere sikre, når de er indlagt på hospitalet, end de gør derhjemme. 

 

Et andet tema, som sygeplejerskerne oplever, er, hvorvidt patienterne følger den anviste 

behandling fra lægerne og sygeplejerskerne. Der synes dog at være forskellige holdninger hos 

sygeplejerskerne om, hvorvidt minoritetsetniske patienter i lige så høj grad som danske patienter 

følger læger og sygeplejerskers anbefalinger til behandling af deres sygdom. En sygeplejerske 

udtaler: 

 
Jeg synes, de er gode til at følge behandlingen, det er ikke noget problem  
(Interview 1). 

 

En anden sygeplejersker har en modsat holdning, idet hun udtaler, at: 

 

Jeg oplever, at det er svært at få dem til at følge vores behandling (Interview 2). 
 
Generelt oplever sygeplejerskerne, at minoritetsetniske patienters anderledes sygdomsopfattelse kan 

skyldes deres kultur. De opfører sig, som om de var patienter i deres eget hjemland (Interview 4).  

Sygeplejerskerne mener, at disse patienter mangler en viden om, hvordan man skal opføre sig, når 

man er indlagt på en dansk hospitalsafdeling.  

 

4.3.4. Sygeplejerskernes oplevelse af patienternes vrede over aflysning af en operation 
 
I interviewene fortæller sygeplejerskerne om, at når minoritetsetniske patienter og deres pårørendes 

forventninger til sygeplejerskerne ikke kan indfries, så bliver de meget vrede på sygeplejerskerne. 

En sygeplejerske fortæller, at hun to gange er blevet kaldt racist af patienter, fordi de har fået aflyst 

en operation: 

Jeg har været udsat for, at hvis de blev aflyst til operation, selvom der også er andre 
patienter, der er blevet aflyst, lige meget om, de er danske, engelske eller norske eller 
hvad de nu er. At to gange er jeg blevet kaldt racist, og at det kun er fordi, de er 
udlændinge, de er blevet aflyst (Interview 1). 
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En anden sygeplejerske fortæller identisk om en oplevelse, hvor hun følte sig truet af patienten, 

fordi denne fik aflyst en operation: 

 
 Jeg kommer i tanke om en situation, hvor vi måtte udsætte en patient til operationen. 
 De blev rasende og mente, jeg var racist. De blev truende over for mig. Det var en for 
 Tyrkiet, det var en mand, hvis kone blev udsat til en operation, og han mente, at det 
 var fordi hun var tyrker, selvom det overhovedet ikke havde noget med hinanden at 
 gøre. Men der følte jeg mig truet af ham: han var tæt på mig. Jeg blev bange, fordi jeg 
 ikke havde oplevet det før. Så sagde jeg, at jeg ville tilkalde en læge. Manden talte 
 dårligt dansk… og konen kunne ikke noget, det var en dårlig oplevelse(Interview 
 3). 
 

Under deltageobservationerne snakkede jeg med flere sygeplejersker, som ligeledes oplevede, at 

minoritetsetniske patienter i højere grad end danske patienter bliver vrede, hvis der sker en ændring 

eller en aflysning af deres operation, også selvom det i virkeligheden er deres egen skyld, hvis de fx 

er mødt for sent op til en planlagt operation (Feltnote 2/15.00).  

 
4.3.5. Hvilken betydning oplever sygeplejerskerne, at dette fænomen har for sygeplejen til 
minoritetsetniske patienter? 

Vedrørende etniske smerter oplever sygeplejerskerne et dilemma. De er i tvivl om, hvorvidt 

minoritetsetniske patienter har så mange smerter, som de giver udtryk for, idet sygeplejerskerne 

oplever, at disse patienter har en tendens til at overdrive smerterne. Sygeplejerskerne oplever at 

være i et dilemma om, hvornår de skal tage patientens smerte alvorligt. Sygeplejerskerne oplever 

også, at de bliver irriteret på patienterne, når de er højlydte i deres smerteudbrud. De højlydte 

smerteudbrud kan også virke forstyrrende på afdelingens øvrige patienter. 

Det forhold, at sygeplejerskerne oplever, at minoritetsetniske patienter har en dårlig viden om 

kroppens anatomi og fysiologi, har en del konsekvenser for sygeplejen. Sygeplejerskerne oplever, at 

det tager meget længere tid og er meget vanskeligt at forklare minoritetsetniske patienter om, hvad 

de fejler, fordi disse ikke ved, hvordan de ”er stykket sammen” (Interview 2). Desuden oplever 

sygeplejerskerne, at fordi patienterne ikke ved noget om kroppens anatomi og fysiologi, så er 

patienterne ofte meget angste, når de fejler noget, selvom det ikke er alvorligt.  

   

I forhold til, at minoritetsetniske patienter opfører sig anderledes i patientrollen end danske 

patienter, så oplever sygeplejerskerne også, at dette har konsekvenser for sygeplejen. 

Sygeplejerskerne oplever, at det kan være svært at få patienterne ud af sengen, fordi de oplever, at 

når patienterne er syge, så mener de også, at de ikke skal gå rundt på afdelingen, men blive i deres 

seng. Konsekvensen for sygeplejen er, at disse patienter så ofte ikke bliver mobiliseret, mens de er 

indlagt. 
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Med hensyn til at sygeplejerskerne oplever, at minoritetsetniske patienter får aflyst en operation, 

oplever sygeplejerskerne, at patienterne bliver vrede og kalder dem for racister, hvilket har den 

konsekvens, at sygeplejerskerne både bliver irriteret på patienterne og kede af det. 

 
4.4. Fænomen 3: at patienterne har en anderledes kulturel og social opførsel end danske 
patienter 
 

Som det kan ses i tabel 5, er ovenstående fænomen underinddelt i tre temaer: Mad, socialt netværk 

og kultur, hvilket vil uddybes i det følgende. 
 
4.4.1. Sygeplejerskernes oplevelse af maden 
 

Et af de meget hyppige temaer, som sygeplejersker snakker om i forhold til deres møde med 

minoritetsetniske patienter på afdelingen, er maden. Ofte kommer de pårørende selv med mad til 

patienterne, hvilket opleves forskelligt af sygeplejerskerne. En sygeplejerske fortæller om en positiv 

oplevelse, hun har haft. Hun fortæller: 

 
Her for nylig havde jeg en rigtig god oplevelse… Mange af dem kommer med speciel 
mad til deres syge og så spurgte de, om jeg ikke ville have en af de her pandekager, 
som de havde lavet med oksekød, og der har jeg det sådan, jeg har det ikke som andre, 
der ikke vil spise noget, som andre har ravet i, så det sagde jeg ja til, og jeg spiste det, 
så de kunne se det, og det var en positiv oplevelse, fordi maden var lækker, og vi 
havde en god diskussion om mad (Interview 1). 

 

En anden sygeplejerske deler denne forståelse for, hvorfor patienterne får mad hjemmefra, hvilket 

følgende citat viser: 

 
Der er mange, der får mad hjemmefra, og der er mange, der ikke kan lide den mad, vi 
har, selvom det ikke er svin… og jeg kan kun udtale for mig selv, jeg er fuldstændig 
ligeglad… De laver tit en anden slags mad, der ofte er lækker. Og jeg synes egentlig 
også vores mad ser lidt kedelig ud (Interview 2). 

 

Ikke alle sygeplejersker synes imidlertid, at det er en god idé, at de pårørende selv tager mad med til 

patienten. En sygeplejerske, jeg snakkede med under observationerne på afdelingen, fortalte, at der 

ofte er diskussion forbundet med, at de pårørende kommer med mad til patienten. Hun forklarer, at 

den mad, de pårørende kommer med, ofte er meget stærk og lugter, hvilket er til gene for de andre 

patienter. Desuden oplever hun, at hun kommer i en diskussion med patienter, der gerne vil have 

den hjemmebragte mad stillet i køleskabet på afdelingen. Dette er ikke tilladt, understreger 

sygeplejersken, og patienten og deres pårørende har ofte svært ved at forstå dette (Feltnote 2/13.25). 
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4.4.2. Sygeplejerskernes oplevelse af patienternes sociale netværk  

I alle interviews snakker sygeplejerskerne om minoritetsetniske patienters sociale netværk. Under 

observationerne på afdelingen var det også noget, jeg lagde mærke til optog sygeplejerskerne 

meget. En sygeplejerske fortalte, at hun oplevede, at pårørende til patienter med minoritetsetnisk 

baggrund altid kom på besøg på afdelingen, uanset hvor kort tid patienten var indlagt (Feltnote 

3/12.50). 

Mens nogle sygeplejersker oplever det sociale netværk som en fordel for patienten, ser andre det 

som en ulempe. En sygeplejerske udtrykker fordelen ved, at patienterne ofte får besøg af mange 

pårørende på denne måde: 

 
Det er meget positivt, at de er meget omkring hinanden, altså besøger patienten 
(Interview 3). 

 
En anden sygeplejerske mener derimod ikke, at det sociale netværk faktisk støtter op omkring 

patienten, når denne skal bruge det, hvilket kan ses i følgende citat: 
 

Omkring netværket oplever jeg tit, at når de skal bruge det netværk, og man så 
spørger, om de ikke har en, der kan komme og hente dem, så er det tit, at de ikke har 
nogen til at komme og hente dem eller sove hos dem, hvis de fx skal hjem efter en 
galdeoperation. Men man bliver mødt lidt af den forskel, at der rent faktisk er 12, der 
kan besøge dem, men der er ingen der kan komme hjem og overnatte hos dem  
(Interview 4). 

 

Interviews såvel som observationerne på afdelingen viste, at sygeplejerskerne også oplever det som 

et stort problem, at der kommer mange pårørende. En sygeplejerske udtrykker det på denne måde:  

 
Ja, men altså en negativ ting ved mange af de etniske patienter er, altså, at generelt 
for mange af dem, når de er sengeliggende, så kommer der mange besøgende …. Og 
det er et stort problem, at der kommer 10-12-14 pårørende ind på en stue, hvor der i 
forvejen ligge tre andre patienter (Interview 3).  
 
 

En anden sygeplejerske fortæller i den forbindelse, at hun ikke oplever, at de pårørende respekterer 

besøgstiderne, hvilket hun oplever meget forstyrrende: 

 
De overholder ikke besøgstiderne, fordi vi siger, at de skal komme inden for et bestemt 
tidspunkt, men der ender alligevel med, at de kommer kl. 22.30 eller 0.30 for at 
besøge deres pårørende, Det er ikke ok (Interview 4). 

 

52 



4.4.3. Sygeplejerskernes oplevelse af patienternes kultur 
 
En sygeplejerske fortæller om en oplevelse, hun havde med en patients mand. Den pågældende 

patient var nede på operationsstuen for at blive opereret mens hendes mand ventede på afdelingen: 

 
Manden lå på et bedetæppe inde på en 4 mands - sengesstue ovre i hjørnet. Jeg kunne 
ikke forstå, at jeg ikke kunne få patienten i 4-sengen til at komme ud af sengen. Det 
var en ældre dame. Du skal ud at gå og stå, sagde jeg. Til sidste sagde hun til mig, 
Hvad med ham derovre, og jeg havde slet ikke set ham. Der lå han ovre i hjørnet med 
sit tæppe. Jeg blev nødt til at sige til ham, at han måtte gå ud, fordi den ældre dame 
da ikke ville ud af sengen i kun underbukser, når han lå der (Interview 4). 

 

Et lignende eksempel på, at sygeplejerskerne oplever, at patienternes kultur kan skabe problemer i 

mødet, er, at sygeplejerskerne oplever, at patienter med minoritetsetnisk baggrund, når de skal til 

operation og have bestemt operationstøj på, ofte tager deres eget tøj uden på operationsskjorten, 

hvilket følgende citat viser: 

 
Det er også problematisk, at når de skal til operation, vil de beholde alt deres tøj     
på. Det er der mange eksempler på…. Vi siger til dem, at de skal have det og det    
tøj på, og alligevel når de så skal hentes, så ligger de med dynen helt her op    

 (sygeplejersken tager hånden op til næsen). De har alt muligt nedenunder. Så har de  
 taget operationstøjet på og så burka og alt muligt andet udover (Interview 4). 

 
4.4.4. Hvilken betydning oplever sygeplejerskerne, at dette fænomen har for sygeplejen til 
minoritetsetniske patienter? 
 

Vedrørende det forhold, at de pårørende ofte har mad med til patienterne, er der forskellige 

holdninger til dette blandt sygeplejerskerne. To sygeplejersker mener, at det er i orden, at de 

pårørende tager mad med hjemmefra til patienten, idet det gør, at sygeplejerskerne og patienten så 

har mulighed for at tale sammen og lære hinanden at kende, mens to andre sygeplejersker mener, at 

maden lugter meget, og at det at maden medbringes hjemmefra, kan medføre en del konflikter. 

Både i forhold til at den lugter og kan være en gene for de andre indlagte patienter, og at de gerne 

vil have maden til at stå i det fælles køleskab på afdelingen, hvilket ikke er tilladt.  

 

I forhold til det sociale netværk oplever sygeplejerskerne, at netværket kan være en ressource såvel 

som et problem. De mange pårørende gør, at sygeplejerskerne bliver forstyrret i sygeplejen af både 

den patient, de pårørende er kommet for at besøge, og i sygeplejen til de andre patienter. Det virker 

forstyrrende på afdelingen, at de pårørende kommer samlet i så stort antal og på mange forskellige 

tider af døgnet. 
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I forhold til kulturen kan dette også medføre negative konsekvenser for sygeplejen af disse 

patienter. Sygeplejerskerne oplever, at selvom de har lagt det tøj frem, som patienten skal opereres 

i, og de grundigt har forklaret, at de kun må have det tøj på, så er det ofte, at de har taget deres eget 

tøj på udenpå. Dette bevirker, at det tager tid at få patienterne til at skifte tøj igen, hvilket 

sygeplejerskerne oplever som et irritationsmoment i sygeplejen, da der er mange patienter, der skal 

til operation. 
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5. DISKUSSION  
 

Mens resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret i en beskrivende tekstnær form i forrige 

kapitel, vil de her blive diskuteret ved inddragelse af teori og anden empiri.  

5.1. Diskussion af resultater vedrørende fænomen 1: at kommunikere 

Et væsentligt, men ikke overraskende fund i undersøgelsen er, at sygeplejerskerne i mødet med 

minoritetsetniske patienter oplever kommunikationsvanskeligheder i form af sprogvanskeligheder 

og vanskeligheder i forbindelse med anvendelse af tolk, jf. tabel 5. 

Andre undersøgelser viser også, at kommunikationen i mødet med minoritetsetniske patienter 

opfattes som et problem af sygeplejerskerne. En dansk spørgeskemaundersøgelse fra Bispebjerg 

Hospital (Michaelsen, J.J. m.fl. 2004) viser identisk med nærværende undersøgelse, at over 

halvdelen af de adspurgte sygeplejersker oplever en utilfredsstillende kommunikation med 

minoritetsetniske patienter. Det samme resultat kan aflæses i undersøgelsen fra Dansk Sygeplejeråd 

(DSR 2005), der viser, at 91 % af de adspurgte sygeplejersker her oplever store sproglige 

vanskeligheder i mødet med minoritetsetniske patienter.  

 

For at kunne forstå sygeplejerskernes oplevelser af kommunikationsvanskeligheder bliver man nødt 

til at forholde sig til vigtigheden af kommunikation på en hospitalsafdeling, hvor der skal indhentes 

og formidles vigtig information. På den pågældende afdeling informerer sygeplejerskerne 

patienterne om en evt. operation. Sygeplejerskerne skal hele tiden sikre sig, at patienterne forstår 

vigtige informationer både før, under og efter indlæggelsen.  

 
5.1.1. Sprogvanskeligheder 

Det viste sig, at temaet ”sprogvanskeligheder” indeholdt viden, der både handlede om patienternes 

alder og ”passivitet”, hvilket i det følgende vil diskuteres. 

5.1.1.a. Alder 

I forhold til undersøgelsens første fund om sprogvanskelighederne er det interessant, at sygeplejer-

skerne især hos de ældre minoritetsetniske patienter oplever, at der er store sproglige problemer, 

imens sygeplejerskerne oplever, at de yngre patienter er bedre til at tale og forstå dansk. I det 

følgende vil spørgsmålet om, hvorfor sygeplejerskerne oplever dette, blive belyst nærmere. 
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Litteraturen viser i overensstemmelse med sygeplejerskernes oplevelser, at mange ældre med 

minoritetsetnisk baggrund ikke behersker det danske sprog. Peter Lindeblad ved Dansk 

Gerontologisk Institut peger især på, at grunden til, at de ældre etniske minoriteter ikke taler det 

danske sprog, er, at de ældre i starten ikke har følt noget behov for at lære sproget, fordi de ofte har 

arbejdet sammen med kolleger fra deres hjemland og ikke havde til hensigt at forblive i landet 

(Lindeblad, P.1993). Danmark var kun et midlertidigt opholdssted, inden de skulle rejse hjem igen. 

Dette argument støttes af antropologen Yvonne Mørck (Mørck, Y. 1998. s.19).  

 

Imidlertid skete dette ikke for mange, hvilket nu har en stor indflydelse på sygeplejerskernes 

oplevelse af kommunikationen i mødet med minoritetsetniske patienter. Eksempelvis beskriver 

sygeplejerskerne i undersøgelsen, at det kan være svært at lære de ældre minoritetsetniske patienter 

at kende pga. sprogvanskeligheder. Ofte foregår kommunikationen imellem sygeplejerskerne og de 

ældre minoritetsetniske patienter igennem en tolk, og så er det som oftest vigtig information, der 

skal gives, og der foregår derfor sjældent en dialog sygeplejerskerne og patienterne imellem. 

 

Meget litteratur beskriver netop en dialogisk kommunikationsproces som det optimale i mødet med 

etniske minoriteter i modsætning til en kommunikationsstrategi, der har envejskommunikation som 

sit mål. Det er igennem en dialog, at sygeplejerskerne har mulighed for at stille spørgsmål, når der 

er noget, de ikke forstår. Litteraturen viser, at en dialog med patienterne kan minimere 

fejlfortolkninger og forhastede konklusioner (Jensen, A.D.R. 2001, s.48). 

 

Grundlaget for de Sygeplejeetiske Retningslinier24 er respekt for mennesker og bygger på, at det 

enkelte menneske er unikt (De Sygeplejeetiske Retningslinier, 2004). Når sygeplejerskerne i 

undersøgelsen udelukkende udstikker information i kommunikationen med de ældre patienter med 

minoritetsetniske baggrund og ikke har en dialog, kan det være svært for sygeplejerskerne at 

respektere det enkelte menneskes identitet og integritet, når de ikke kender patienten eller dennes 

livshistorie. Dansk Sygeplejeråds undersøgelse (DSR 2005) viser i den forbindelse, at 45 % af 

sygeplejerskerne er enige om, at det selv med en tolk er svært at klarlægge patientens sygehistorie 

(DSR 2005, spørgsmål 27). 

 

 

                                                 
24

 Sygeplejeetiske Retningslinier respekterer dansk lovgivning og tager udgangspunkt i De Sygeplejeetiske 
Retningslinier fra 1992, de grundlæggende menneskerettigheder og ICN’s etiske kodeks for sygeplejersker. De 
Sygeplejeetiske Retningslinier er vejledende i forskellige sammenhænge, hvor etisk stillingtagen er nødvendig. Det 
Sygeplejeetiske Råds intention er, at retningslinierne kan medvirke til bl.a. at støtte sygeplejersker i situationer, hvor der 
skal træffes etiske valg (Sygeplejeetiske Retningslinier, 2004). 
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5.1.1.b. Passivitet 

 

Analysen viste også, at sygeplejerskerne oplever, at patienter med minoritetsetnisk baggrund ofte er  

passive. Det handler både om, at de ikke selv giver udtryk for, at de har forstået alle informationer, 

og at de ikke aktivt tager del i egen behandling. 

Der kan være mange årsager til, at sygeplejerskerne oplever dette. Ifølge antropolog Beth Elverdam 

kan en grund være, at sygerollen er kulturelt bestemt. At være patient er ikke noget naturgivent, det 

er en rolle, der er socialt og kulturelt bestemt. Vi er opdraget til den. Sygerollen er på mange måder 

svarende til kønsroller, noget vi ikke reflekterer over (Elverdam, B. 2001, s.98). Elverdam forklarer, 

at inden for sundhedsvæsenet i de lande, hvor minoritetsetniske patienter ofte kommer fra, er 

relationen imellem behandler og patient ofte bygget på sundhedspersonalet som autoritet og 

patienten som passiv modtager af behandling og information (Ibid.). 

5.1.2. Anvendelse af tolk 

Det viste sig, at dette tema igen indeholdt viden om både familiemedlemmer, økonomi og kvaliteten 

af tolkningen, som i det følgende vil blive diskuteret. 

5.1.2.a. Familiemedlemmer 

 

Som det fremgik af analysen, oplever sygeplejerskerne, at der i kommunikationen er problemer i 

forhold til at benytte pårørende som tolk. Sygeplejerskerne kan ikke altid i akutte situationer få fat 

på en tolk og benytter derfor familiemedlemmer eller børn som tolk. Dette er lidt overraskende, idet 

en spørgeskemaundersøgelse fra Bispebjerg Hospital i Købehavn, viser, at kun 25 % af 

sygeplejerskerne her oplever, at de ikke kan få fat på en tolk, når de skal bruge en (Michaelsen, J.J. 

m.fl. 2004).   

 

Litteraturen er fyldt med eksempler på ulemper ved at anvende pårørende som tolke. Eksempelvis 

kan det være svært for pårørende ikke at tage parti, når de oversætter. Dermed er de ikke neutrale. 

Sygeplejerskerne kan heller ikke være sikre på, at alt bliver oversat. Man kan fx tænke sig, at en 

mand, der skal tolke for sin kone, let kun kan komme til at fortælle det, han opfatter som konens 

problem, eller måske ønsker han ikke at sygeplejersken eller lægen skal få kendskab til det 

egentlige problem, som hvis det eksempelvis handler om vold i hjemmet (Zitawi, S.2001, s.79). 

Ulemperne ved at anvende børn som tolk er også mange. Det er meget belastende for et barn at 

skulle udføre en voksens opgaver, idet barnet let kan blive involveret i de voksnes problemer 

(Ibid.). 
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Analysen viser identisk med dette, at sygeplejerskerne oplever store problemer, når de pårørende 

anvendes som tolke. Sygeplejerskerne er ikke altid sikre på, at den pågældende patient fortæller alt, 

når det er manden i familien, der skal fungere som tolk. I nogle tilfælde anvender sygeplejerskerne 

også børn som tolk, hvis sygeplejersken har svært ved akut at få fat på en tolk. 

 

Omkring brugen af pårørende og børn som tolk er dette beskrevet i de overordnede retningslinier 

for brug af tolk i H:S’ Handlingsplan for etniske minoriteter: 

 
Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes, om det er forsvarligt at anvende pårørende 
som tolk… Børn må kun undtagelsesvis anvendes som tolke og kun i uproblematiske 
og lette tilfælde (H:S 2002, s.5). 

 
For at kunne leve op til disse retningslinier for brug af tolk må det forudsætte, at sygeplejerskerne 

har kendskab til dem. Analysen viser, at denne viden ikke altid er til stede. I H:S’ retningslinier står 

der også, at børn kun må anvendes i lette og uproblematiske tilfælde, dvs. det bliver op til den 

enkelte sygeplejerske at skønne, hvornår dette er tilfælde. Dette kan være problematisk, hvis der er 

sammenfald mellem, hvad sygeplejersken oplever som ikke-problematisk, og så det som patienten 

rent faktisk oplever som problematisk.  

 

På afdelingen bruges der ofte tolk, men retningslinierne for brug af tolk findes ikke konkret på 

afdelingen. Analysen viste, at stort set ingen af sygeplejerskerne havde kendskab til disse 

retningslinier. Når sygeplejerskerne ikke anvender professionelle tolke, risikeres der, at 

tavshedspligten bliver tilsidesat. I mange tilfælde kender folk inden for etniske minoriteter 

hinanden, og ved brug af en uprofessionel tolk kan der være en risiko for, at den pågældende 

patients problem bliver kendt af alle (Zitawi,S. 2001,s.80). 

5.1.2.b. Økonomi  

 

Analysen viser endvidere, at sygeplejerskerne i praksis tænker meget over afdelingens økonomi og 

derfor begrænser brugen af tolk, hvilket andre undersøgelser også har vist (Jahn, A.W. 2001, Sonne, 

A. 2005). Dette er tankevækkende, idet bl.a. tolken Sami Zitawi argumenterer for, at brugen af tolk 

i sidste ende kan vise sig at være besparende både tidsmæssigt og økonomisk for afdelingen i form 

af kortere indlæggelsestid og færre unødvendige undersøgelser, som ellers ville være foretaget på 

grund af en manglende sproglig forståelse (Zitawi, S.2001, s.78). 

 

Ifølge Sundhedsministeriet er et sygehus desuden forpligtet til at yde tolkebistand til sygehus-

behandling, når dette skønnes nødvendigt for behandlingen (H:S 2002, s.25). Desuden er H:S’ 

retningslinier klare omkring brugen af tolk, idet der står, at der er brug for tolk, når patient og 
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sundhedspersonale ikke kan tale frit og ubesværet med hinanden (Ibid.). Det må derfor aldrig være 

op til den enkelte sygeplejerske at spare en tolk, hvis denne skønnes nødvendig for behandlingen, 

for det kan i sidste ende have alvorlige følger for den enkelte patient.  

 

I de sygeplejeetiske retningslinier står der, at sygeplejersken skal medvirke til, at patienten 

modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe et valg. Informationen, der 

gives, skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt patientens livssituation 

(Sygeplejeetiske retningslinier 2004, paragraf 2.2). 
 

5.1.2.c. Kvalitet af tolkning 

 

Det fremgår af analysen, at sygeplejerskerne generelt er tilfredse med kvaliteten af tolkningen, idet 

de anvender det samme tolkebureau, hvor de har god erfaring med tolkene. Dette er i 

overensstemmelse med litteraturens anbefalinger om, at der er fordele ved at benytte sig af det 

samme tolkebureau (Zitavi, B 2001, s.82). 

 

Nogle af sygeplejerskerne er dog i tvivl om, hvad de kan forvente sig af en tolk. Dette er ligeledes 

konkluderet i andre undersøgelser. Antropologerne Katrine Johansen og Charlotte Jacobsen har i 

deres undersøgelse af kulturmødet mellem sygeplejersker og patienter med minoritetsetnisk 

baggrund på en hospitalsafdeling i H:S konkluderet, at sygeplejerskerne generelt ikke er gode nok 

til anvende tolkene bedst muligt (Jacobsen, CB, Johansen, KS, s.44). De mener, at en løsning på 

dette problem kunne være en systematisk uddannelse af sygeplejerskerne i at arbejde med tolk, samt 

en mulighed for en opfølgning på det tolkede forløb.  

 

Dette mener jeg ville kunne være en fordel for afdelingen, idet sygeplejerskerne på afdelingen ikke 

er skolet i at bruge en tolk, hvilket betyder, at de ikke ved, hvad de skal forvente sig af den tolkede 

samtale, eller hvordan de bruger tolken bedst muligt. Når sygeplejerskerne ikke har fået 

undervisning i, hvordan en tolk anvendes, har de heller ikke forudsætninger for at vurdere den 

tolkede samtales forløb. 
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5.1.3. Diskussionsspørgsmål med inddragelse af kommunikationsteori af Gudykunst og 
Young samt handlingsplanen for etnisk ligestilling i H:S 

Efter at have belyst fænomenet at kommunikere har der rejst sig to relevante spørgsmål. Det ene 

spørgsmål er, hvad der er i spil i kommunikationen imellem sygeplejerskerne og de 

minoritetsetniske patienter, mens det andet spørgsmål er, hvorfor sygeplejerskerne ikke har 

kendskab til H:S’ retningslinier for anvendelse af tolk, selvom disse tydeligt er beskrevet i 

handlingsplanen for etnisk ligestilling. 

5.1.3.a. Kommunikationsteori af Gudykunst og Young 

 

I forhold til det første spørgsmål vil der blive inddraget kommunikationsteori af William B. 

Gudykunst og W. B. Young for derved at få et større indblik i og forståelse for, hvad der sker i 

kommunikationen imellem sygeplejerske og patient med minoritetsetnisk baggrund. 

  

Ifølge Gudykunst og Young er kommunikationsprocessen en interaktiv proces, der bliver påvirket 

af kulturelle, sociokulturelle og psykokulturelle filtre. Med filter menes en slags 

”fortolkningsfiltre”, dvs. de er medbestemmende for, hvordan man fortolker det, en anden siger til 

en. Det er både den, der afsender et budskab, og den, der modtager et budskab, der påvirkes af 

filtrene. 

 

De kulturelle filtre handler om, at ethvert samfund har nogle overordnede etiske og moralske 

normsæt, der påvirker, hvordan vi udtrykker os i bestemte situationer.  

På et overordnet plan kan man tale om forskellige filtre i henholdsvis individualistiske og 

kollektivistiske lande (Ibid., s.55). Individualistiske lande er fortrinsvis de vestlige lande (som fx 

Danmark) og er karakteriserede ved at have individet i centrum, og her er kommunikationen ofte 

meget direkte. Kollektivistiske lande, der fortrinsvis er ikke-vestlige lande, er karakteriserede ved at 

have fokus på familiens mål og ikke individet. Det er her vigtigt at kunne tilpasse sig en gruppe, og 

kommunikationen er ofte indirekte, dvs. med høflighedsritualer, der skal overstås, inden den 

egentlige samtale kan finde sted (Ibid., s.62). 

De sociokulturelle filtre handler om, at vi er medlemmer af forskellige sociale grupper som 

familie, social klasse, køn, nationalitet, etnicitet, og de har betydning for, hvilke erfaringer, man har 

gjort sig i sit liv. Det er vigtigt for os at høre til et sted, og det får en betydning for vores syn på 

andre og på verden. 
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De psykokulturelle filtre handler om stereotyper, etnocentrisme og fordomme. Stereotyper bliver 

defineret som kognitive repræsentationer af en anden gruppe, og disse repræsentationer påvirker 

vores følelser for gruppen (Ibid., s.126). Mange af de stereotyper, som vi udvikler, og den attitude, 

som vi har over for noget, der er fremmet, er indlært igennem vores socialisering i de forskellige 

grupper, som vi er medlemmer af. Stereotyperne, som vi udvikler, er med til at skabe forventninger 

til, hvordan fremmede vil opføre sig.  

 

Det er vigtigt, at man tør stille spørgsmål til de stereotyper, som man har, ellers kan det være svært 

at se de individuelle forskelle hos fremmede. Ofte er der en tendens til at opdele fremmede i 

stereotyper ud fra fx hudfarve og sociale roller, uden at vi selv er klar over det.   

 

Mens nogle stereotyper er funderet på individuelle erfaringer, er andre delt med andre i vores egen 

gruppe og kaldes sociale stereotyper. I medierne ses ofte sociale stereotyper, og her lærer vi mange 

af de sociale stereotyper at kende.  

 

Etnocentrismen er en måde at anskue verden på, hvor ens egen gruppe er centrum for alt. 

Fordomme handler om, at vi på forhånd dømmer andre. Sammen med fordomme er etnocentrismen 

ifølge Gudykunst og Young den største faktor, der påvirker kommunikationen med de fremmede. 

Hvis fordomme eller etnocentrismen udøves i en høj grad, er der større risiko for, at der sker 

misforståelser i kommunikationen (Ibid., s.160). Det er naturligt for alle at have fordomme og 

udøve etnocentrisme til en vis grad, men ønskes en vellykket kommunikation, må sygeplejerskerne 

lære at blive bevidste om disse mekanismer og den måde, de kommunikerer på.  

 
5.1.3.b. Handlingsplan for etnisk ligestilling i H:S 

 

I forhold til at diskutere spørgsmålet om, hvorfor sygeplejerskerne ikke har kendskab til H:S’ 

retningslinier for anvendelse af tolk, selvom disse tydeligt er beskrevet i H:S’ handlingsplan, er det 

nødvendigt at se nærmere på denne, og derfor vil der i det følgende være en præsentation af 

handlingsplanen samt en diskussion af den. 

 

Umiddelbart er det første indtryk efter læsningen af handlingsplanen, at den er en styrke i sig selv, 

idet den giver et positivt signal om, at ledelsen i H:S sætter fokus på minoritetsetniske patienter på 

sygehusene. De mange minoritetsetniske patienter på sygehusene i H:S stiller krav til både den 

enkelte sygeplejerske, men også til H:S som organisation.  
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På et organisatorisk plan har H:S derfor opstillet tre initiativer i forhold til 

 

•  Ledelsen 

• De strukturelle forhold  

• Information og formidling  

 

På et ledelsesniveau ligger der et ansvar for at sørge for at udarbejde lokale retningslinier, som kan 

støtte sygeplejerskerne i praksis. Desuden skal de lokale afdelingers ledelse sørge for at bakke op 

omkring, at medarbejderne får mulighed for at komme på diverse kurser, som et kursus i anvendelse 

af tolk. Dette kan ledelsen gøre ved langtidsplanlægning, så sygeplejerskerne reelt får mulighed for 

at deltage i kurserne. Ledelsen skal desuden selv deltage i kurser o.l., så de signalerer, at det er et 

emne, de tager alvorligt (H:S 2002, s.11).  

 

I forhold til de strukturelle forhold erkender ledelsen i H:S, at det tager længere tid at 

kommunikere med patienter, der ikke taler dansk, og de anbefaler derfor, at der bør være mulighed 

for sygeplejerskerne for at sætte mere tid af til disse patienter (ibid., s.11). Derudover er H:S blevet 

akkrediteret25, og der ligger heri et krav om, at patienter og pårørende skal vejledes på et sprog og i 

en form, de forstår (H:S 2000, s.146). For at kunne leve op til dette skal alle medarbejdere have 

kendskab til, hvordan de rekvirerer tolk, og hvornår de skal gøre dette. 

 

Vedrørende information og formidling lægger H:S op til, at også patienter med dårlige 

forudsætninger bliver informeret om deres rettigheder. Det kan være nødvendigt for 

sygeplejerskerne at inddrage utraditionelle metoder som fx tegninger eller video i kommunikationen 

med minoritetsetniske patienter. Desuden har H:S udarbejdet en pjece om det at være indlagt på et 

hospital på forskellige sprog.26

 

Undersøgelsens resultater vedrørende ledelsesniveauet viser, at ledelsen ikke har udarbejdet og 

tilpasset retningslinerne for brug af tolk til afdelingen. Resultatet af undersøgelsen viser, at 

sygeplejerskerne ikke har kendskab til retningslinier for brug af tolk. På afdelingen bruger man det 

samme tolkebureau om muligt, hvilket gør, at sygeplejerskerne ved, hvordan man bestiller en tolk. 

Men i forhold til det at bruge en tolk viser undersøgelsen, at sygeplejerskerne er i tvivl. 

                                                 
25Akkreditering er ét element blandt flere i den danske kvalitetsmodel for måling af kvalitet i sundhedsvæsenet. 
Akkrediteringen i H:S foretages af Joint Commission (www.jcrinc.com), der er en amerikansk kvalitetsorganisation. 
Siden 1957 har organisationen akkrediteret mere end 20.000 hospitaler og sundhedsorganisationer - fortrinsvist i USA, 
men også internationalt.  
 
26 Denne pjece findes på engelsk, urdu, farsi, serbokroatisk, tyrkisk, arabisk og somalisk (H:S 2002, s.12).  
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I forhold til de strukturelle forhold lægger H:S op til, at det skal være muligt for sygeplejerskerne at 

sætte ekstra tid af til patienter, der ikke taler dansk. Selve problemet med at få mere tid er relevant i 

nærværende undersøgelse. Under observationerne lagde jeg mærke til, at sygeplejerskerne havde 

meget travlt. Ofte så jeg sygeplejerskerne spise deres frokost med den ene hånd, mens de brugte den 

anden hånd til at tale i telefon. 

 

Afdelingen bar desuden præg af, at den både er en medicinsk og en kirurgisk afdeling med et stort 

patientflow. Der var fx både en kirurgisk og en medicinsk stuegang hver dag, hvilket stiller store 

krav til sygeplejerskernes viden.  

 

Under observationerne noterede jeg mig også, at når sygeplejerskerne havde travlt, så påvirkede det 

også deres møde med minoritetsetniske patienter, idet møderne ofte krævede længere tid end 

normalt grundet sprogvanskeligheder og derfor var mere sårbare over for tidspres. Under 

observationerne oplevede jeg ikke, at sygeplejerskerne havde mulighed for i praksis at sætte ekstra 

tid af til patienter, der ikke talte dansk. Flere af sygeplejerskerne gav endvidere udtryk for, at de 

syntes, at det var frustrerende, at der ikke var sat ekstra tid af til disse patienter, idet det tog meget 

længere tid og bevirkede, at der var mindre tid til sygeplejen næste patient (Feltnote 3/11.10). 

 

H:S lægger det ud til den enkelte afdelings ledelse at sørge for, at der kan sættes mere tid af til 

patienter, der ikke taler dansk, men i praksis viser observationerne, at dette kan være meget svært at 

realisere.  

 

I forhold til informations- og formidlingsniveauet viser undersøgelsen, at patienterne ikke altid 

bliver informeret på et sprog, de forstår. H:S har udarbejdet en folder om det at være indlagt som 

patient på et hospital på forskellige sprog. Ingen af sygeplejerskerne nævnte denne brochure, og jeg 

så ikke under observationerne, at denne fandtes på afdelingen, eller at sygeplejerskerne udleverede 

den til patienter, der ikke talte dansk. Derimod fortalte flere sygeplejersker, at de ofte gjorde brug af 

tegninger, når de skulle informere patienter med minoritetsetnisk baggrund (Feltnote 2/12.10). 

 

Ved en nærmere gennemlæsning af handlingsplanen træder styrker og svagheder tydeligere frem. 

En umiddelbar svaghed er, at planen ikke differentierer imellem de forskellige arbejdsgrupper som 

sygeplejersker, læger, diætister m.fl. Personalet og patienterne er beskrevet som to grupper, der 

hver for sig er homogene. Når planen ikke differentierer imellem de forskellige arbejdsgrupper 

inden for personalegruppen, er det jo ikke sikkert, at sygeplejerskerne oplever planens opridsning af 

problemer og løsningsforslag relevante for netop dem, idet indholdet ikke nødvendigvis stemmer 

overens med deres arbejdsgange.  
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Det er positivt, at H:S har stor fokus på forskning og viden om minoritetsetniske patienter, men i 

praksis er det vigtigt, at også sygeplejerskerne, der jo skal føre mange af de forskellige initiativer ud 

i livet, anvender denne viden. Der er derfor brug for en løbende implementering og evaluering af 

handlingsplanen fra ledelsen på de lokale afdelinger. 

 

På den ene side er indholdet i handlingsplanen et centralt tiltag, hvor der peges på overordnede 

problemer og løsninger, som herefter skal omsættes lokalt på de enkelte afdelinger, hvilket kan ses 

som en styrke i forhold til, at de lokale afdelinger derved har mulighed for at konkretisere 

handlingsplanens initiativer i forhold til netop den pågældende afdeling. På den anden side kan 

indholdet i planen også blive meget diffust, når det er op til den enkelte afdeling at omsætte det 

overordnede indhold, så det kan være svært for sygeplejerskerne at forholde sig til de overordnede 

problemer og løsninger. 

 

Et andet synspunkt er, at omtalte handlingsplan bærer præg af at være meget optaget af den 

forskning, der foregår inden for H:S (H:S 2002, s.33). Jeg mener, at H:S med fordel også ville 

kunne udnytte den allerede eksisterede viden og erfaring, der findes uden for H:S. I det følgende vil 

der komme et aktuelt eksempel på forskning, der er foregået uden for H:S, og som er interessant for 

tolkeproblematikken, der er fundet i nærværende undersøgelse. En afhjælpning af 

tolkeproblematikken kan have en positiv effekt på patientens udbytte af behandlingen og 

formindske antallet af genindlæggelser og ekstra samtaler, som ellers bliver foretaget, grundet at det 

kan være svært for sygeplejerskerne at få fat på en tolk. 

 
5.1.3.c. Soundstadion - eksempel på forskning uden for H:S.  

 

Kolding Sygehus har været et dansk pilotsygehus i forbindelse med det europæiske projekt 

”Migrant Friendly Hospital”. I perioden 2002-2005 deltog 11 sygehuse fra hvert sit EU-land. 

Formålet med projektet var at fremme sundhed og viden om etniske minoriteter og at forbedre 

sygehusydelserne over for denne patientgruppe. I alle 11 lande blev der indledningsvis gennemført 

fokusgruppeinterviews og/eller personlige interviews med patienter med fremmed sproglig og 

kulturel baggrund. I alle 11 lande blev sprogproblemet anset for at være en væsentlig barriere. På 

baggrund af de indledende undersøgelser udpegede den europæiske arbejdsgruppe tre 

indsatsområder: 

 

1. Forbedring af den kliniske kommunikation 

2.   Undervisning af mor - barn plejen 

3.   Personaletræning i kulturel kompetence 
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Opgaven for det enkelte sygehus blev at vælge 1-3 områder blandt de ovennævnte indsatsområder 

og lave en handlingsplan og implementere den i en afdeling. På Børneafdelingen på Kolding 

Sygehus valgte man herefter at lave en handlingsplan for en forbedring af den kliniske 

kommunikation (Sygeplejersken 2/2006, s.53), hvorefter alle patienter, der blev indlagt akut, skulle 

have mulighed for at benytte tolk, hvis det blev vurderet, at patienternes talte sprog var en barriere 

imellem sygeplejerske og patient.  

 

På Børneafdelingen havde man længe haft store problemer med, at de pårørende blev anvendt som 

tolk. Den største forbedring for sygeplejerskerne var, da man indførte en telefontolkning ved hjælp 

af en ”Soundstadion”, der er en håndfri telefon. Afdelingen oplevede, at der skete et helt markant 

fald i brug af pårørende som tolk (Ibid., s.54), efter telefontolkningen blev indført. 

 

Konkret foregår tolkningen med Soundstadion på den måde, at sygeplejerskerne først foretager en 

opringning til det tolkefirma, som Sygehuset har indgået en aftale med. Sygeplejerskerne oplyser 

om, hvornår de ønsker tolkning og på hvilket sprog. Normalt kan tolkningen aftales inden for et 

kvarter til en halv time. Selve tolkesamtalen finder sted i et uforstyrret rum med Soundstadionen 

placeret på et bord imellem sygeplejerske og patient. På det aftalte tidspunkt ringer tolken så fra sit 

hjem et eller andet sted, og tolkningen kan begynde. Sygeplejerskerne på Børneafdelingen har her 

oplevet flere markante fordele:  

 

1. Anvendelsen af Soundstadion ved tolkesamtaler gør det muligt for sygeplejerskerne i løbet 

af meget kort tid at få etableret en tolket samtale. 

2. Kvaliteten af tolkningen oplever sygeplejerskerne som bedre end før, idet der kan etableres 

en mere direkte kontakt imellem sygeplejerske og patient, når tolken ikke er fysisk til stede.  

3. Afdelingen får mere tolkning for pengene, idet man sparer udgifterne på transport.  

4. Derudover oplever sygeplejerskerne, at patienterne værdsætter den anonymitet, der følger 

af, at tolken ikke direkte er til stede.  

 

De enkeltes landes erfaringer og resultater blev præsenteret på en afsluttende konference i 

Amsterdam i december 2004.27

 

Jeg mener dog ikke, at H:S og de enkelte afdelinger ukritisk kan overføre alle projekters erfaringer. 

I overnævnte eksempel med Soundstadionen kan man eksempelvis sætte spørgsmålstegn ved, om 

den ville være anvendelig i de situationer, hvor sygeplejerskerne har brug for at vise patienten 

                                                 
27 Resultaterne kan også ses på hjemmesiden http://www.mfh-eu.net/. 
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noget, som f.eks. instruktion i hjælpemidler. En vidensopsamling og erfaringsudveksling imellem 

projekter på sygehusene inden for såvel som uden for H:S, som fx i eksemplet med soundstadion, 

må dog anses for værende af stor vigtighed. 

 
5.1.4. Sammenfatning af fænomenet: at kommunikere  

Når sygeplejerskerne møder minoritetsetniske patienter, handler det meget om at kunne 

kommunikere med dem. Fænomenologisk kan dette udtrykkes som, at sygeplejerskernes bevidsthed 

var rettet (jf. afsnit 2.1.3a) mod kommunikationen med patienterne, hvor især sprogproblemer og 

brugen af tolk opleves vigtigt. 

Sammenfattende bidrog en teoretisering af fænomenet at kommunikere til at belyse flere 

interessante aspekter af sygeplejerskernes kommunikation med minoritetsetniske patienter. 

Et aspekt er at kommunikationen imellem sygeplejerske og patient med minoritetsetnisk baggrund 

er en meget kompliceret kommunikationsproces, der påvirkes af kulturelle, sociokulturelle og 

psykokulturelle faktorer, som sygeplejerskerne kan anvende til at fremme en vellykket 

kommunikation ved at være bevidste om dem. Et andet aspekt er, at det har konsekvenser for 

sygeplejen til patienterne, når sygeplejerskerne ikke har kendskab til H:S’ retningslinier for brug af 

tolk. 

 

Igennem en diskussion af handlingsplanen er der desuden kommet fokus på, at der er både fordele 

og ulemper ved denne, og at problemet hos H:S´ ledelse primært ikke ligger i at udarbejde  

standarder og forskning om minoritetsetniske patienter, men i hvordan omtalte handlingsplan 

implementeres i praksis af den lokale ledelse på afdelingerne. Desuden har eksemplet med 

soundstadion vist, at H:S med fordel også kan anvende forskning uden for H:S i stedet for kun at 

koncentrere sig om forskning inden for H:S. 

 
5.2. Diskussion af resultater vedrørende fænomen 2: at patienterne har en anderledes 
sygdomsopfattelse end danske patienter 
 
Analysen viste, at ovenstående fænomen kunne opdeles i fire temaer: Etniske smerter, manglende 

kendskab til kroppens anatomi og fysiologi, patientrollen og vrede over aflyst operation jf. tabel 5, 

hvilket her vil blive diskuteret med inddragelse af empiri og teori. 

 

5.2.1. Etniske smerter  
 

Analysen viste, at sygeplejerskerne i mødet med minoritetsetniske patienter oplever, at disse giver 

anderledes udtryk for deres smerter end danske patienter. Sygeplejerskerne beskriver således, at de 
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oplever, at patienterne er meget højlydte i deres smerteudbrud. Dette fund er identisk med både 

Dansk Sygeplejeråds undersøgelse (2005) og undersøgelsen fra Bispebjerg Hospital (Michaelsen, 

J.J. m.fl. 2004).  

 

I spørgsmålet om, hvor enige sygeplejerskerne var i, at disse patienter giver mere udtryk for deres 

smerte svarede 45 % af sygeplejerskerne i DSR` s undersøgelse, at de var enige, mens 27 % var 

meget enige i dette (DSR 2005, spørgsmål 27). Spørgeskemaundersøgelsen fra Bispebjerg Hospital 

viser, at 53 % af sygeplejerskerne oplever, at disse patienter overreagerer på deres smerte 

(Michaelsen, J.J. m.fl. 2004, side 290). 

 

Der er forsket meget i spørgsmålet om, hvorvidt nogle folkeslag har en lavere smertetærskel end 

andre, men der er ikke fundet noget entydigt svar. Den norske sygeplejerske Ingrid Hannsen mener 

dog, at det er sandsynligt, at det handler om, at det er forventningerne om, hvornår og hvordan 

smerter skal udtrykkes, som er forskellige og ikke selve smertetolerancen (Hannsen, I. 2000, s.66).  

 

Når sygeplejerskerne i nærværende undersøgelse oplever, at minoritetsetniske patienter meget 

kraftigt giver udtryk for deres smerter i en behandlingssituation, kan de i andre situationer 

undertrykke smerter, som sygeplejerskerne selv ville opleve som uudholdelige, og derfor er 

formidlingen af smerte kulturelt specifik (Ibid.).  

 

Dette synspunkt støttes af lektor i medicinsk antropologi ved Syddansk Universitet Beth Elverdam. 

Elverdam mener, at hvordan man reagerer på smerte er kulturelt betinget. Ikke som noget, der er 

nedskrevne regler for, men som noget, man lærer gennem positive og negative sanktioner i sin 

opvækst. I Danmark giver ”gode” patienter ikke udtryk for deres smerte (Elverdam, B. 2004, s.4). 

 

5.2.2. Patienternes manglende kendskab til kroppens anatomi og fysiologi  

Mange af sygeplejerskerne i undersøgelsen oplever, at patienter med minoritetsetnisk baggrund ofte 

har en meget ringe viden om kroppens funktioner. Dette er ikke direkte fundet i andre 

undersøgelser, men er beskrevet i litteraturen. Elverdam forklarer dette med, at mens det i den 

danske kultur forventes, at alle mennesker har en basal viden om kroppens opbygning og 

funktioner, som forventes tilegnet igennem undervisning i skolen, er dette anderledes i andre 

kulturer (Elverdam, B. 2004, s. 4.). Elverdam argumenterer også for, at selvom kendskabet til 

kroppen i biologisk forstand er mindre hos minoritetsetniske patienter end hos danskere, kan man 

ikke deraf slutte, at de dermed også har en dårligere fornemmelse af, hvad der sker i deres krop, idet 

de bare forklarer det på en anden måde (Ibid., s.6). 
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5.2.3. Patienterne har en anderledes patientrolle end danske patienter 

Sygeplejerskerne i undersøgelsen oplever, at patienter med minoritetsetnisk baggrund har en anden 

opfattelse af dét at være syg end danske patienter. Eksempelvis oplever sygeplejerskerne, at 

patienterne gerne vil blive på hospitalet, fordi de føler sig mere trygge der, skønt at 

sygeplejerskerne har fortalt dem, at der ingen fare er, og at de kan komme hjem. 

De fleste, der er syge, viser symptomer i en eller anden form, men Elverdam påpeger vigtigheden 

af, hvordan symptomerne bliver tolket, og at dét, der i én kultur bliver betragtet som et symptom på 

sygdom, i en anden kultur vil blive betragtet som normalt. En ting som adskiller især den vestlige 

kultur fra andre kulturer er, at vi opdeler sygdomme i psykiske og somatiske sygdomme, der ofte 

har hver deres behandling. Andre kulturer har ikke dette skel og bruger den samme forklaring til de 

to typer sygdomme (Elverdam, B. 2001, s.96-97). 

Sygeplejerskerne oplever også, at det kan være svært at få mobiliseret patienter med 

minoritetsetnisk baggrund efter fx en operation, idet sygeplejerskerne oplever, at selvom de 

forklarer grundigt, at dette er vigtigt for det videre forløb, så bliver patienterne liggende i sengen 

alligevel. Dette kan medføre, at patienterne bl.a. er længere tid om at komme sig over operationen 

(Maaløe,L. & Poulsen, I. 2002,s.38).  

De negative konsekvenser af immobilisering er desuden langt større hos ældre mennesker i forhold 

til de unge. Nedsat fysisk kapacitet kombineret med kroniske sygdomme kan medføre, at de ældre 

er særligt udsatte for komplikationer i forbindelse med sengeleje/immobilisering. En kombination 

af nedsat muskelstyrke, øget stivhed af led og muskler, øget træthed samt nedsat balance og 

gangfunktion efter sengeleje er risikofaktorer for fald hos ældre og kan være en årsag til, at 

faldfrekvensen er relativt høj hos indlagte ældre patienter (Ibid., s.38). Længden af immobilisering 

bør derfor minimeres. Selv om en ekstremitet er totalt immobiliseret, kan træning af den modsatte 

raske arm/ben reducere faldet i muskelstyrke af den immobiliserede ekstremitet (Ibid., s.39). 

 
5.2.4. Patienternes vrede over aflyst operation 

I undersøgelsen oplever sygeplejerskerne, at patienter med minoritetsetnisk baggrund ofte bliver 

meget vrede, hvis de bliver aflyst til en operation. Sygeplejerskerne oplever at blive kaldt racister, 

fordi patienterne mener, at deres operation er aflyst, fordi de ikke er danske. Dette støder 

sygeplejerskerne, idet de føler, at de gør meget for at fortælle patienterne det i god tid, samtidig med 

at aflysningerne aldrig sker grundet, at patienterne ikke er etnisk danske.  
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I DSR´s undersøgelse (DSR 2005) udtaler sygeplejerskerne, at de ofte oplever, at mænd med 

minoritetsetnisk baggrund er grove over for dem, fordi de er kvindelige sygeplejersker. 

(Sygeplejersken 2/2006, s.31). Under observationerne på afdelingen talte jeg også med en 

sygeplejerske, der mente, at patienterne med minoritetsetnisk baggrund følte, at de kunne tillade sig 

mere over for kvindelige sygeplejersker (Feltnote 2/ 14.30). Antropolog Anette Sonne mener dog 

ikke, at der nødvendigvis er tale om kønsdiskrimination fra patienternes side. Ifølge hende har det 

noget med magt at gøre, og hun udtaler i et interview til fagbladet Sygeplejersken: 

Hvis den mandlige etniske minoritetspatient føler sig trængt eller under pres kan 
reaktionen være et modangreb. Det skal man som sygeplejerske ikke finde sig i, men 
det er vigtigt at huske på, at vreden kan være en frustration over at føle sig 
underlegen. Derfor handler det måske mere om indvandrernes ringe status i 
samfundet end om deres kønsopfattelse (Sygeplejersken 2/2006, s.32). 

 

Sonne mener, at det kan have en betydning, at mange minoritetsetniske patienter synes, at lægen har 

mere status end sygeplejersken. Patienterne kan misforstå, hvad en sygeplejerskes opgave er, og 

have andre forventninger til, hvad sygeplejersken kan og skal. Sonne mener, at sygeplejerskerne 

skal holde fast i deres faglighed i mødet med minoritetsetniske patienter, idet faglighed skaber 

respekt hos både én selv og patienten. Problemet er, at det kan være svært for sygeplejersken at 

opnå en umiddelbar tillid hos patienterne (Ibid.).  

 
5.2.5. Diskussionsspørgsmål med inddragelse af omsorgsteori af Kari Martinsen 
 

Efter at have diskuteret fænomenet At patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end danske 

patienter har der rejst sig et spørgsmål om, hvordan dette påvirker omsorgen til patienterne. Når 

patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end danske patienter, oplever sygeplejerskerne, at 

det kan have betydningen for omsorgen til disse patienter.  

 

Martinsen argumenterer for, at omsorg ikke er noget, der er specifikt for sygeplejen, da omsorg 

hænger sammen med almenmenneskelige relationer, men omsorg er en grundlæggende værdi i 

sygeplejepraksis, da sygepleje uden omsorg for mennesket ikke kan være sygepleje. Sygepleje og 

omsorg er knyttet uløseligt sammen. Martinsen pointerer, at princippet om ansvaret for den svage er 

et overordnet forbillede i omsorgen (Martinsen, K. 1998b, s. 15).  

 

Grundlæggende mener Martinsen, at mennesket altid står i en eller anden relation til andre 

mennesker, en gensidig afhængighed. Omsorg drejer sig om, hvordan vi viser omtanke for hinanden 

inden for disse relationer i vores praktiske liv, og derfor er omsorgen naturlig mellem mennesker. 
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Martinsen argumenterer for, at der i omsorgen ligger en relationel, en praktisk og en moralsk 

dimension (Ibid., s.14-21). 

 

Omsorgen i en relationel dimension tager udgangspunkt i et kollektivistisk menneskesyn, hvor vi 

alle er afhængige af hinanden. Omsorg betyder ”at bekymre sig”, og forudsætter, at det er en social 

relation, der altid omfatter mindst to parter. Martinsen nævner her begrebet ”Generaliseret 

gensidighed” (Ibid., s.16), som betyder, at den ene part sørger for den anden uden en forventning 

om en genydelse. Formålet er at have omsorg for andre, hvor omsorgsudøveren har ansvar og 

forpligtelse i forhold til at drage omsorg.  

 

At udøve omsorg handler også om en praktisk involvering i et andet menneskes smerte, hvilket 

indebærer et krav om at kunne kombinere følelser og praktisk handlen. Omsorgen i en praktisk 

dimension handler om at drage omsorg for et andet menneske ud fra en forståelse for den andens 

situation. Denne forståelse opnås ved, at der er noget, man er fælles om, som et behov eller en 

aktivitet. Det er i den praktiske anvendelse af enkelte ting som f.eks. et bækken, at forståelsen 

kommer til udtryk. Det handler desuden også om den måde, vi anvender tingene på, som viser 

holdningen til det menneske, der drages omsorg for. Det er i den situationsbetingede handling, at 

omsorgsudøverens holdning skal anerkende omsorgsmodtageren (Ibid., s.16-17). 

 

Omsorgen i en moralsk dimension handler om kvaliteten i relationen (Ibid., s.17). Magten må 

forvaltes ansvarligt i afhængighedssituationer, hvilket betyder, at omsorgsudøveren må være 

solidarisk med omsorgsmodtageren og kunne sætte sig i hans sted. Det handler om at foretage et 

moralsk skøn ud fra princippet om ansvar for de svage, og det læres gennem fagkundskaber, som er 

en overbygning på de erfaringer og kundskaber, omsorgsudøveren har som medmenneske (Ibid.). 

 

At have tillid hører under den moralske dimension. Martinsen påpeger, at vi er afhængige af 

hinanden, hvilket betyder, at der fordres en varetagen af en andens liv. Omsorgen er betingelsesløs, 

dvs. at omsorgsgiveren er forpligtet ud fra situationen og ikke forventer at få noget igen. Den ægte 

omsorg handler om at forstå den anden ud fra dennes opfattelse af situationen og at handle ud fra 

denne forståelse (Ibid., s.16). Omsorg handler ikke om at gribe ind i den andens situation ud fra ens 

egne forudsætninger, idet omsorgen så kan udarte sig formynderisk, en slags overgreb og en 

uhensigtsmæssig undertrykkelse.  

 

Den moralske side handler om, at der i omsorgen ligger en forpligtelse, der tager afsæt i det 

moralske princip om at tage ansvar for den svage, hvilket kræver ansvar og en forpligtelse til ikke at 

fralægge sig ansvaret under dække af respekt for menneskets selvbestemmelse. I en balancegang, 
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hvor man undgår yderpunkterne ”formynderisk handlende” og ”en unddragelse af ansvar”, må både 

fornuft såvel som følelser inddrages, for at magten ikke misbruges, men forvaltes hensigtsmæssigt, 

således at omsorgen ikke bliver omklamrende og på denne måde fastholder et menneske i en 

uværdig situation (Ibid., s.16-17).  

 

Omsorg handler om at frigøre ressourcer, at forstå den anden ud fra en situationsforståelse. For at 

vise omsorg må de grundlæggende moralske spørgsmål stilles, men ofte arbejder man med for enkle 

og ensidige kategorier i opfattelsen af mennesket, således at det ikke er muligt at tage de moralske 

hensyn (Ibid., s.53). Hvis man arbejder med værdier som fx tilpasning, bliver de moralske 

spørgsmål væk, og dette er ikke moralsk (Ibid.). 

 

Martinsen inddrager Løgstrups udlægning af suveræne livsytringer28 som tillid, håb og 

barmhjertighed, der er fundamentet for udøvelse af omsorg. Om tillid skriver Løgstrup, at den 

handler om at udlevere sig selv eller at give noget af sit liv i den andens hånd (Løgstrup, K.E. 1991, 

s.26). Løgstrup pointerer, at disse udtryk er metaforiske og kan misforstås. For at undgå, at 

udtrykkene misforstås, fastslår han, at der med disse udtryk ikke menes ”at vende vrangen ud på sig 

selv”. Tillid har intet at gøre med en prisgivelse af enhver åndelig blufærdighed. Et er at udlevere 

sig selv i betydningen at krænge sit eget indre ud over for den anden.  

 

Hertil behøver der ikke at være tillid med i spillet, idet der ikke forlanges noget af den anden, som 

blot skal agere tilskuer. Noget andet er at udlevere sig selv i en tillid, man viser til den anden, 

hvorved der forlanges noget af den anden (Ibid.). Man udleverer sig selv i kommunikationen, da der 

er en bestemt tone eller stemthed, som den, der kommunikerer, viser i forhold til den anden.  

 

Løgstrup skriver: 
 

Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden dens 
skikkelse. Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv, er jeg med til at 
bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys 
eller mørk, mangfoldig eller kedeligt - og ikke mindst er jeg med til at gøre den 
truende eller tryg (Ibid., s. 28). 

 
Når Løgstrup taler om, at vi med vor blotte holdning til hinanden er med til at give hinandens 

verden dens skikkelse, skal det forstås på den måde, at der i mødet med et andet menneske er en 

uudtalt fordring om at tage vare på det liv, som tilliden lægger i vores hånd. Det er normalt, at der er 

                                                 
28 De suveræne livsytringer er uundværlighedsfænomener og grundlæggende for al menneskelig samværs beståen. 
Disse livsytringer skylder vi ikke os selv, de er givet os. De kan ikke bringes til veje af vores karakterstyrke og 
beslutsomhed. De er spontane og kommer ”bag på” os, uden at vi tænker over det. De kan heller ikke opøves og 
betegnes derfor som suveræne (Martinsen, K. 1998a, s.64). 
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tillid imellem mennesker, men denne tillid kan misbruges ved ikke at tage imod den. Misbrug af 

tilliden består rent håndgribeligt i, at tilliden bruges imod den, der har vist den. Dette kan være galt 

nok, mener Løgstrup, men mener, at det værste, når det kommer til stykket, måske ikke er den 

forlegenhed eller fare, som misbruget af ens tillid bringer en i, men derimod at den anden ikke har 

taget imod den (Ibid., s.18). 

 

Om selvudlevering skriver Martinsen, at den kan udnyttes af den anden til krænkelse, hån, sladder, 

trussel, ydmygelse og afvisning, men at den også kan føre til befrielse, der kommer fra den andens 

omtanke i den forstand, at man føler sig anerkendt. Dermed har magten to sider. På den ene side 

kan magten anvendes til at frigøre den andens livsressourcer med, og på den anden side kan magten 

også anvendes til at holde den anden fast i et undertrykkende forhold (Ibid., s.104).  

 

For Kari Martinsen står det faglige skøn som et centralt begreb (Ibid., s.144). Hun udlægger skønnet 

som sygeplejerskernes fornemste arbejdsredskab i deres praktiske hverdag og skriver, at dét, vi skal 

skønne, aldrig er at tage den andens ansvar, selvstændighed og vilje fra ham (Ibid., s.111-112). Det 

faglige skøn må ikke være vilkårligt, men må være teoretisk begrundet og bygge på sygeplejerskens 

faglige viden såvel som hendes menneskelige indsigt. Det må netop være i det faglige skøn, at 

sygeplejerskerne kan vise, at de er i stand til at yde omsorg, mener Martinsen.  

 

I forhold til nærværende undersøgelse bliver det sygeplejefaglige skøn centralt. Sygeplejerskerne 

har en stor magt, idet der står skrevet i H:S´ s retningslinier: 
 

Ifølge Sundhedsministeriet er sygehuset forpligtet til at yde tolkebistand til  
sygehusbehandling, når dette skønnes nødvendig for behandlingen (H:S 2002, s 25.). 

 
Det bliver derfor op til den enkelte sygeplejerske at vurdere, hvorvidt en patient har behov for fx 

tolkebistand.  

 
5.2.6. Sammenfatning af fænomenet: at patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end 
danske patienter 

I mødet med minoritetsetniske patienter var sygeplejerskernes bevidsthed rettet mod, at disse 

patienter havde en anderledes sygdomsopfattelse end de danske patienter. Sygeplejerskerne oplever 

i den forbindelse, at disse patienter i højere grad en danske patienter giver udtryk for, at de har 

smerter. Dette kalder sygeplejerskerne for etniske smerter. Endvidere oplever sygeplejerskerne, at 

patienternes manglende kendskab til kroppens anatomi og fysiologi, patienternes anderledes 

patientrolle i forhold til danske patienter og deres vrede over en aflyst operation spiller ind.  
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Inddragelse af andre undersøgelser og teori har bidraget til at se dét, som sygeplejerskerne oplever, i 

et større perspektiv. Inddragelse af Kari Martinsens omsorgsteori viser, at en af forudsætningerne 

for, at sygeplejerskerne kan yde omsorg er patienternes tillid.  

Overført til nærværende undersøgelse har omsorgsteori af Kari Martinsen være med til at belyse, at 

sygeplejerskerne kan komme til at misbruge patienternes tillid, hvis de fx ikke tager patienternes 

smerter alvorligt, og mistillid fra patienterne til sygeplejerskerne kan derfor opstå. Hvordan 

sygeplejerskerne forvalter magten i de konkrete situationer, er derfor af stor betydning i omsorgen 

til patienterne med minoritetsetnisk baggrund. Det er i den konkrete situation i mødet imellem 

sygeplejersken og patienten med minoritetsetnisk baggrund, at sygeplejersken skal anvende sin 

sygeplejefaglige viden og sin forståelse for mennesket og den livssituation, det er i. Det er i det 

sygeplejefaglige skøn, at sygeplejersken viser, at hun er i stand til at udøve omsorg for det enkelte 

menneske (eller grupper af mennesker). 

5.3. Diskussion af resultater vedrørende fænomen 3: at patienterne har en anderledes kulturel 
og social opførsel end danske patienter 

Analysen viste, at ovenstående fænomen kan underinddeles i tre temaer: Maden, det sociale 

netværk og kulturen jf. tabel 5, hvilket nu vil diskuteres med inddragelse af anden empiri og teori. 

5.3.1. Maden 

Det fremgår af analysen, at sygeplejerskerne oplever, at maden spiller en vigtig rolle i mødet med 

minoritetsetniske patienter. Sygeplejerskerne oplever, at minoritetsetniske patienter ofte ikke spiser 

hospitalsmaden, men får mad bragt hjemmefra af de pårørende. Spørgsmålet om, hvorfor maden 

spiller en vigtig rolle i sygeplejerskerne møde med patienter med minoritetsetnisk baggrund, er 

interessant. 

Professor ved Institut og Museum for antropologi ved Oslo Universitet Thomas Hylland Eriksen og 

forsker ved Seksjon for medicinsk antropologi ved Oslo Universitet Torunn Arntsen Sørheim 

argumenterer for, at når et menneske migrerer, er det ofte vigtigt at få bekræftet egne værdier, 

normer og identitet. Når man er syg, er det vigtigt at spise det, man er vant til. Hylland Eriksen og 

Sørheim giver udtryk for, at kostvejledere har brug for en viden om patienternes kosttraditioner, 

idet patienterne ellers risikerer ikke at tage imod faglige råd (Hylland Eriksen, T. & Sørheim, AT., 

2003, s.269.).  

 

For at forstå menneskers madvaner og deres opfattelse af mad må man se dette i en økonomisk, 

social og kulturel kontekst (Ibid., s.263). Hylland Eriksen og Sørheim fastslår, at mad ikke kun 
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handler om ernæring, og at det derfor er vigtigt at skelne imellem mad og ernæring. Mens ernæring 

handler om, hvad kroppen har brug for af næringsstoffer for at opretholde livet, er mad et kulturelt 

begreb (Ibid.). Hylland Eriksen og Sørheim argumenterer også for, at selvom forbindelsen mellem 

mad og kultur er åbenlys, så findes der kun få videnskabelige undersøgelser af madkulturen (Ibid.).   

 

Det skal hertil nævnes, at jeg under observationer ikke så sygeplejerskerne lave kostanamneser, 

andet end at de var opmærksomme på at bestille ”minus svin” til muslimske patienter29 (Fodnote 1. 

13.10), men H:S er opmærksom på dette, idet de gør opmærksom på, at alle patienter i H:S skal 

tilbydes en kost, der tager hensyn til ernæringsmæssige og religiøse forhold (H:S 2002, s.24).   

 

Sygeplejerske Jens Glindvad og diætisten Anne W. Ravn gør opmærksom på, at der sprogbarrierer 

og kulturelle forskelle til trods er vigtigt at iværksætte tiltag, der kan medvirke til at mindske 

ernæringsrelaterede sundhedssvigt hos minoritetsetniske patienter (Glindvad, J., Ravn, A.W., 2004, 

s.77). Glindvad og Ravn mener, at det er sygeplejerskens ansvar at lave en god kostanamnese. Det 

er her vigtigt at være nysgerrig over for andre kulturers madtraditioner og ritualer som fx faste.  

 

Sygeplejersken kan også med fordel inddrage patienternes pårørende for at finde ud af, hvilken 

betydning maden har for den pågældende patient.  Mad er andet end ”minus svinekød”. Behovet for 

at kende til forskellige madkulturer er større i dag end tidligere, men dette er ikke det samme som, 

at sygeplejersken skal vide alt om alle kulturers religioner og mad. Glindvad og Ravn foreslår, at 

sygeplejersken selv spørger patienten og forsøger at foreslå og finde tilbud, der gør, at patienten får 

nok at spise og en god madoplevelse (Ibid., s.79-80). 

 

Undersøgelse viser, at der er divergerende opfattelser af betydningen af, at patienterne får mad bragt 

hjemmefra. Mens nogle af sygeplejerskerne oplever dette som et problem, idet maden lugter eller 

ikke kan gemmes på afdelingen, oplever andre sygeplejersker ikke, at det er et problem, men synes 

derimod, at den hjemmebragte mad er en god indfaldsvinkel til at lære noget om patienternes kultur.  

 

H:S har i den forbindelse udarbejdet overordnede retningslinier for det, at patienterne får mad med 

hjemmefra fra de pårørende. Her står: 

 

 Patienter i H:S må gerne spise mad medbragt af de pårørende, medmindre 
 helbredsmæssige eller hygiejniske forhold taler imod. Personalet kan opstille 
 retningslinier for opbevaring af medbragt med (H:S 2002, s.24). 

                                                 
29”Minus Svin” er en betegnelse for hospitalsmaden uden svinekød. 
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Sådanne retningslinier findes ikke på den undersøgte afdeling, og jeg mener derfor, at afdelingen 

med fordel kunne udarbejde sådanne retningslinier, således at en sygeplejerske eksempelvis ikke 

giver patienternes pårørende lov til at tage mad med til patienten, mens en anden sygeplejerske 

giver tilladelse. 

 

5.3.2. Patienternes sociale netværk  
 

Analysen viser, at sygeplejerskerne har forskellige oplevelser af patienternes sociale netværk. Nogle 

sygeplejersker oplever, at det sociale netværk er en styrke for patienten. Styrken ligger i, at det 

sociale netværk støtter op omkring patienten og fx kommer med mad. Det sociale netværk har 

desuden i mange undersøgelser vist sig at have en positiv effekt på helbredet (Kaplan et al. 1993, s. 

133). Omvendt oplever nogle sygeplejersker også, at patientens sociale netværk er en belastning for 

patienten, idet denne aldrig får ro, eller at de ikke er der, når patienten skal bruge dem, til fx at blive 

kørt hjem fra hospitalet. Ens for alle sygeplejerskerne er dog, at de oplever de mange pårørende som 

en stor belastning for afdelingen, idet de fylder meget og larmer, hvilket kan være til gene for både 

sygeplejerskerne, afdelingens øvrige patienter og patienten selv.  

 

Under observationerne på afdelingen lagde jeg mærke til, at stuerne, hvor patienterne ligger, er 

meget små. Derfor kan det virke ekstra overvældende, hvis der er mere end 2-3 pårørende til 

patienten på stuen (Feltnote 1/14.00). 

 

Ud over en forståelse for hvorfor minoritetsetniske patienter får mange besøgende, forslår ledelsen i 

H:S, at man drøfter problemerne på afdelingen og evt. laver skrevne retningslinier, der kan være en 

støtte for sygeplejerskerne, når de skal håndtere sådanne situationer (H:S Direktionen 2002, s.7). 

Sådanne retningslinier fandtes dog ikke på afdelingen, men det kunne være oplagt at prøve dette.  

 

Sygeplejerskerne fortæller endvidere, at de benytter sig af det sociale netværk i tolkningen, men 

måske kunne de også inddrage netværket mere i plejen af patienterne, så nogle konflikter kunne 

undgås. I mange af de etniske minoriteters hjemlande er det netværket, der står for meget af plejen 

af patienten. Det skal dog her medtænkes, at det rent tidsmæssigt kan være svært for 

sygeplejerskerne at inddrage det sociale netværk i forhold til, at afdelingen er et korttidsafsnit, hvor 

patienterne kun er indlagte i under en uge. 
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5.3.3. Patienternes kultur  

I undersøgelsen viser analysen, at sygeplejerskerne oplever, at minoritetsetniske patienters 

anderledes kultur spiller væsentligt ind i mødet. Eksempelvis oplever sygeplejerskerne, at 

patienterne er mere blufærdige, og at de fx beder inden på stuen, hvor der ligger andre patienter. 

Dansk Sygeplejeråd ´s undersøgelse viste et lignende fund, idet ni ud af ti sygeplejersker angiver, at 

en årsag til, at de oplever, at minoritetsetniske patienter kan være besværlige på afdelinger, er, at der 

er en kulturkløft (DSR 2005). 

Analysen viser, at sygeplejerskernes møde med patienter med minoritetsetnisk baggrund også er et 

møde med et menneske med anderledes livserfaringer og normer. Sygeplejerskernes tilgang til at 

møde patienter med en fremmed kultur er derfor en vigtig faktor. I nærværende undersøgelse 

opererer sygeplejerskerne med en tilgang til mødet, hvor de tillægger patientens kulturelle baggrund 

en central betydning for den måde, de opfører sig og handler på. Sygeplejerskerne er meget 

opmærksomme på, at misforståelser og problemer kan skyldes kulturelle forskelligheder. 

Eksempelvis gav sygeplejerskerne udtryk for, at de måder, patienten reagerede og handlede på i 

forskellige situationer, ofte hang sammen med den kultur, de kom fra (Feltnote 3/15.00). 

 

Flere kulturforskere har beskæftiget sig med dette, der også omtales som at tribalisere, der er et 

udtryk for, at man knytter et menneskes identitet direkte til deres oprindelige lokalitet. Bauman 

udtrykker det på denne måde, at når enhver handling og ethvert udsagn bliver tolket som et resultat 

af etnisk identitet, der igen er udtryk for etnisk reduktionisme, er der tale om en tribalisering, 

hvilket er forkasteligt (Baumann,G. 1996, 1).  

 

Anette Sonne fremhæver ligeledes, at et væsentligt problem ved at fokusere på kultur som noget 

konkret, mennesker har med i deres bagage, når de rejser over en landegrænse, er en forskydning af 

blikket tilbage i tid frem for på de faktiske omstændigheder og vilkår, hvorunder disse mennesker 

skal agere (Sonne, A. 2005, s.35).  

 

En forklaring på, at sygeplejerskerne i nærværende undersøgelse ”tribaliserer”, kan være, at H:S 

selv er med til at lave denne opdeling af menneskers kultur, hvilket kan være med til at tænke 

påvirke sygeplejerskernes oplevelser i mødet med minoritetsetniske patienter i H:S. Eksempelvis 

har hospitalspræsten på Rigshospitalet udarbejdet et opslagsværk vedrørende forskellige religioner, 

der findes på H:S' interne intranet30, og som udleveres til alle nyansatte (H:S Direktion 2002, s. 9).  

                                                 
30 ”Intranet” er betegnelsen for H:S´ interne fælles net, der anvendes til at formidle information, retningslinier og viden 
om bl.a. projekter inden for H:S. 
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5.3.4. Diskussionsspørgsmål med inddragelse af teori om kulturforståelse 

I forbindelse med fænomenet at patienterne har en anderledes kulturel og social opførsel end danske 

patienter er det relevant at rejse spørgsmålet om, hvilke fordele og ulemper der er ved sygeplejen til 

minoritetsetniske patienter, når H:S giver nyansatte sygeplejersker en religionsvejviser, eller når 

H:S i deres handlingsplan opregner karakteristiske træk ved andre kulturer?  

 

Eksempelvis står der i handlingsplanen: 

 
I visse arabiske og afrikanske kulturer er det helt almindeligt, at alle tilstedeværende 
familiemedlemmer hjælper med til at bære smerte. Dette kommer til udtryk gennem en 
højlydt jamren og klagen fra såvel familien som patienten (H:S 2002, s.6). 

 
og 
 

I nogle kulturer er det helt almindeligt, at patienten overlader hele kompetencen og 
ansvaret for sygdomsbehandlingen, rehabiliteringen osv. til sygehuspersonalet (Ibid.). 

 

På den ene side mener jeg, at det er godt, at sygeplejerskerne får mulighed for at tilegne sig en 

viden om de forskellige minoritetsetniske patienter. Denne viden kan være gavnlig i mange 

situationer for både sygeplejersken og patienten. Hvis sygeplejerskerne kender de kulturelle normer 

i patientens hjemland, kan mange misforståelser og barrierer for etablering af kontakt og tillid 

forebygges.  

 

På den anden side skal det også medtænkes, at et møde mellem sygeplejersken og en patient med 

minoritetsetnisk baggrund ikke er et møde mellem to uforanderlige og statiske kulturer. At kulturen 

ikke må opfattes som statisk, og den minoritetsetniske patient derfor som indbegrebet af sit 

oprindelseslands kultur betyder, at sygeplejerskerne opfatter individet som undergående en 

forandring. En person af minoritetsetnisk oprindelse, der har været i Danmark siden sin barndom, er 

igennem skolen fx blevet socialiseret til den danske kultur, og der vil derfor være ikke kun én, men 

to kulturelle variabler.  

 

Ifølge antropologen Bodil Selmer er der i Danmark generelt en tendens til, at kultur opfattes 

uforanderligt, og hun mener sågar, at den statiske kulturforståelse har været med til at bremse for en 

forståelse af sociologiske forskningsresultater på området (Selmer, B. 1992,s.189). Selmer 

argumenterer for, at en dynamisk kulturforståelse bør være en forudsætning for, at kendskab til 

særlige kulturelle træk har nogen relevans (Ibid. s.191).  
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I en artikel ”Sidder kulturen fast i sundhedssystemet” (Hudecek, EM 2006) giver master i 

sundhedsantropologi Eva M. Hudecek udtryk for, at kulturbegrebet må forstås som en fleksibel 

størrelse: 

Nogle sundhedsprofessionelle i sundhedssystemet efterspørger viden om de andres 
kultur. I praksis kan det blive en temmelig omfattende opgave med tanke på de mange 
forskellige kulturer, sundhedsprofessionelle kan møde i daglig praksis. Desuden er 
der fare for, at de individuelle og sociale aspekter forsvinder i kategorien udlænding 
eller muslim, og at individerne i de faste forestillinger om kultur fremstår som 
hjælpeløse og handlingslammede ofre for kulturen (Ibid., s.58). 
 

 
Hudecek mener med dette, at en kulturel forklaringsmodel kan hindre et optimalt samarbejde med 

patienten. Jeg mener, at en kulturel forklaringsmodel som eksempelvis omtalte religionsvejviser i 

H:S kan hjælpe sygeplejerskerne til at stille nye spørgsmål. Helt konkret kan det betyde, at 

sygeplejersken kan spørge mere direkte til minoritetsetniske patienter og deres pårørendes 

opfattelse af sygdom og behandling samt oplyse om skandinaviske traditioner og opfattelser på 

disse områder. Det er dog ikke kun til patienten, der skal stilles spørgsmål, men også til én selv, ens 

kolleger og ledere, som kan fremme en udveksling af opfattelser og viden (Ibid.s.59). 

 

Det er ikke kun i Danmark, at der er en diskussion om minoritetsetniske patienter i 

sundhedsvæsenet. I Holland var der i 80´erne også stort fokus på minoritetsetniske patienter, idet 

sygeplejerskerne også her oplevede en del udfordringer, når patienter med minoritetsetnisk 

baggrund blev indlagt. Der blev derfor udført mange tiltag for at øge sygeplejerskernes viden om 

tyrkere og marokkanere, der er de store indvandrergrupper i Holland. Sygeplejerskerne fik her 

gennem undervisning en viden om de forskellige kulturer (Van der Zwaard, J. 1992).  

 

En senere undersøgelse af, hvordan sygeplejerskerne havde integreret denne information og viden, 

viste imidlertid, at den nuancerede viden sygeplejerskerne igennem undervisning skulle få om 

patienternes kultur, ikke ændrede grundlæggende ved deres opfattelse og kategorisering af 

patienterne (Ibid., s.1139-1142). 

 

 Når nyansatte sygeplejersker modtager en religionsvejviser, hvor der fx står, at det er normalt i 

visse arabiske eller afrikanske kulturer at familiemedlemmer hjælper til med at bære patientens 

smerte, hvilket kan komme til udtryk i en højlydt jamren og klagen, så mener jeg derfor, at de bør 

anvende denne med en vis varsomhed, idet de ikke på forhånd kan tage for givet, hvilke kulturelle 

kendetegn der gælder for personer, der oprindeligt kommer fra samme land.  
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Centrale faktorer som fx social status og uddannelse er vigtige. Grupperer sygeplejerskerne 

patienterne ud fra fx deres religion alene, kan de let komme til at sammenstille mennesker, som i 

andre henseender er meget forskellige, hvilket taler imod en sådan kategorisering.  

 
5.3.5. Sammenfatning af fænomenet: at patienterne har en anderledes kulturel og social 
opførsel end danske patienter  
 
I mødet med minoritetsetniske patienter var sygeplejerskernes bevidsthed rettet mod, at disse 

patienter har en anderledes kulturel og social opførsel end danske patienter. Sygeplejerskerne 

oplever forskellige variationer af ovennævnte fænomen. Mens nogle sygeplejersker opfatter dét, at 

patienterne får mad hjemmefra som et irritationsmoment, oplever andre sygeplejersker, at maden, 

som de får hjemmefra, er grobund for nogle gode samtaler med minoritetsetniske patienter, der gør, 

at sygeplejerskerne får mulighed for at lære patienterne bedre at kende. Der findes ikke 

retningslinier for medbragt mad, selvom H:S i deres handlingsplan lægger op til dette. 

 

En diskussion af de initiativer, hvor H:S udleverer en religionsvejviser til alle nyansatte 

sygeplejersker og opridser karakteristiske træk ved andre kulturer i deres handlingsplan (H:S 2002), 

viser, at der er både fordele og ulemper ved dette. Selvom sygeplejerskerne kan få god nytte af 

denne vejviser, kan den omvendt være med til at give sygeplejerskerne en snæver specifik viden om 

de enkelte religioner på bekostning af den brede kulturforståelse i form af en kulturel åbenhed og 

nysgerrighed over for den livshistorie, den enkelte patient bringer med sig.
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6. DISKUSSION AF UNDERSØGELSENS VALIDITET OG 
GENERALISERBARHED 
 
Ifølge Malterud handler validering om, hvorvidt den valgte metode er brugbar til at undersøge det, 

man har til formål at undersøge. På denne måde bliver validering en form for kontrol ved at 

anlægge et kritisk syn på ens perspektiv og fremgangsmåde (Malterud, K. 1996, s.178). I dette 

afsnit vil der derfor være overvejelser om undersøgelsens validitet samt resultaternes 

generaliserbarhed til andre steder i sundhedsvæsenet, hvor et møde mellem sygeplejersken og en 

minoritetsetnisk patient finder sted. 
 

6.1. Diskussion af fænomenologi  

 
I nærværende undersøgelse var fænomenologi i høj grad styrende. Dette kom både til udtryk i 

indsamlingen af datamaterialet og i den anvendte analyseproces.  

  

Selvom fænomenologien har fået en accept i mange humanistiske discipliner, er den også blevet 

kritiseret. Et kritikpunkt er, at det ikke er realistisk at sætte sin egen forforståelse i parentes 

(Salsberry, P.J. 1989).  

 

En afvigelse i forhold til Husserls tanker er, at egen forforståelse ikke blev sat i parentes. Inspireret 

af Malterud er egen forforståelse i nærværende undersøgelse derimod blevet tydeliggjort. Det var 

nødvendigt konstant at være egen forforståelse bevidst, således at sygeplejerskernes egne erfaringer 

og oplevelser blev genfortalt, uden at egne tolkninger blev lagt ned over som en facitliste. I stedet 

for helt at glemme forforståelsen blev den derfor synliggjort (jf. afsnit 1.8), så den her igennem blev 

holdt på afstand.   

 

Kritikken mod Husserls fænomenologi har bl.a. været koncentreret om, at han adskiller 

bevidstheden fra det kropslige, dvs. isolerer bevidstheden på en dualistisk måde. Dette mener 

magister i filosofi Torben Andreasen er en forkert kritik, idet Husserl også anser mennesket for et 

menneskeligt væsen og ikke isolerer bevidsthedslivet i ontologisk forstand, dvs. anser mennesket 

for kun at være et bevidsthedsvæsen (Andreasen, T. 2006, s 32).  

 

I spørgsmålet om hvorvidt en fænomenologisk tilgang har været brugbar til at undersøge det, 

undersøgelsen har haft til formål, kan det fastslås, at dette er opfyldt, idet hensigten med 

undersøgelsen var at få sygeplejerskers oplevelser af mødet med minoritetsetniske patienter frem. 
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En styrke ved at anvende fænomenologi i nærværende undersøgelse er også, at den har muliggjort, 

at der er produceret ny viden i forhold til eksisterende viden om sygeplejerskers oplevelser af 

minoritetsetniske patienter. De fundne fænomener i undersøgelsen afviger ikke fra de fund, som 

hverken undersøgelsen fra Bispebjerg Hospital eller Dansk Sygepleråd´s undersøgelse viser (jf. 

tabel 2). Omtalte undersøgelser er som tidligere nævnt foretaget på baggrund af på forhånd 

kategoriseret spørgsmål, hvor sygeplejerskerne kan svare om de er enige eller ikke enige i det 

pågældende udsagn. 

 

Nærværende undersøgelse kan derfor supplere de to nævnte undersøgelser med en ny viden om,  

hvad sygelejerskerne selv giver udtryk for, at de oplever i mødet med minoritetsetniske patienter. 

Undersøgelsen beskriver så præcis som muligt, hvad det er, at sygeplejerskerne oplever og føler i 

specifikke situationer i mødet med minoritetsetniske patienter. 

 

En anden styrke ved, at undersøgelsen er fænomenologisk inspireret, er, at det har hjulpet til at få 

sider af sygeplejerskernes hverdag frem, der ellers har ligger skjult, idet sygeplejerskerne måske 

ikke har tænkt på eller tidligere sat ord på deres oplevelser i mødet med minoritetsetniske patienter. 

Fundene i fænomenologiske undersøgelser er ofte illustrationer af praksis, og de kan derfor åbne 

læserens øjne for sygeplejerskernes oplevelser, dvs. vise indersiden af sygeplejepraksis (Boyd, C.O. 

1993). Dette kan også tilbageføres til Husserls idé om, at de fænomenologiske beskrivelsers hensigt 

er at afsløre, hvad det er, der skjuler sig i bevidstheden, og den mening fænomenet afgiver (Husserl, 

E. 1970/1954, s. 159). 

 

6.2. Diskussion af deltagerobservationer 

 

For at få en bedre forståelse af sygeplejerskernes oplevelse af fænomener i mødet med 

minoritetsetniske patienter er der foretaget deltagerobservationer på afdelingen, hvilket har været 

medvirkende til, at der i analysen var et bedre udgangspunkt for at fortolke udsagnene og dermed 

bidraget til undersøgelsens validitet. En risiko ved at udføre disse observationer var, at min 

tilstedeværelse på afdelingen i sig selv kunne påvirke sygeplejerskerne på den måde, at der herved 

blev sat fokus på dele af deres hverdag, som de måske ellers ikke ville have forholdt sig til. Dette 

kan påvirke validiteten negativt, hvis min tilstedeværelse har gjort, at sygeplejerskerne fik en 

oplevelse af, at hvis de senere skulle interviewes, så skulle de forholde sig på en bestemt måde til 

problemstillingen, fx ved at give udtryk for, at de har en mere positiv oplevelse af patienterne med 

minoritetsetnisk baggrund, end de reelt har. 
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I forhold til at udføre deltageobservationer argumenterer Malterud for, at det ikke er nok, at 

forskeren bygger sine konklusioner på sine erindringer og indtryk, men at det er nødvendigt med 

håndfaste data som fx feltnoter (Malterud, K. 1996, s.152). Der blev skrevet feltnoter fra alle 

observationerne. Endvidere har jeg tilstræbt at være opmærksom på de forskellige roller, som jeg 

indtog under observationerne (jf. bilag 4), hvilket har medført en refleksion i rollen som 

deltagerobservatør, der har bidraget til, at viden fra observationerne ikke kun er blevet til private, 

selvbiografiske fortællinger med en begrænset gyldighed (Ibid., s.153).  

 
6.3. Diskussion af kvalitative interviews 

 
En fordel ved at benytte sig af kvalitative interviews i undersøgelsen er, at de foregik som en 

mellemmenneskelig situation. Eksempelvis fortalte sygeplejerskerne, at de var glade for, at 

interviewene foregik som en samtale, idet de følte, at det var godt, at de fik mulighed for mere 

uddybende at kunne forklare, hvad det var, de oplevede. Sygeplejerskerne udtrykte, at de ville have 

haft svært ved at beskrive, hvad det var, de oplevede i mødet med minoritetsetniske patienter, i fx et 

spørgeskema.  

 

Via de kvalitative interviews i undersøgelsen er der belyst og sat ord på nogle af de fænomener, 

som sygeplejerskerne oplever i mødet med minoritetsetniske patienter. Igennem kvalitative 

interviews er mangfoldigheden i sygeplejerskernes synspunkter omkring minoritetsetniske patienter 

beskrevet.  

 
6.4. Diskussion af anlagt perspektiv: Sygeplejerskeperspektivet 

 

I undersøgelsen var det et ønske at beskrive de oplevelser, sygeplejersker har i mødet med 

minoritetsetniske patienter. Det perspektiv, der er lagt, betyder også, at der kun er bestemte ting, der 

bliver belyst. En belysning af mødet imellem sygeplejersken og en patient med minoritetsetnisk 

baggrund vil aldrig kunne omfatte alle faktorer. Sygeplejerskeperspektivet kan derfor således ikke 

give en altomfattende belysning af mødet, men kun give en belysning ud fra sygeplejerskernes 

oplevelser. Dette er relevant i forhold til formålet med undersøgelsen, idet det jo netop er 

sygeplejerskernes egne oplevelser, der ønskes at fokusere på. Dermed lå det også i bevidstheden, at 

minoritetsetniske patienters vinkel i mødet blev fravalgt. 
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6.5. Diskussion af informanter  

 

Hvad angår udvælgelsen af informanter skal man være opmærksom på, at det er  

oversygeplejersken, der gav tilsagn om, at afdelingen kunne indgå i denne undersøgelse. Det var 

desuden den erfarne sygeplejerske på afdelingen, der bestemte, hvem jeg kunne interviewe, og 

hvilke dage og tidspunkter jeg kunne udføre observationer på afdelingen. Dette kan tænkes at 

påvirke validiteten både positivt og negativt. Det kan være positivt, at jeg ikke kun har interviewet 

de sygeplejersker, der kun var særligt interesseret i undersøgelsen, men det kunne omvendt også 

være negativt i den forstand, at sygeplejerskerne kunne føle, at de skulle lade sig interviewe, selvom 

de i virkeligheden ikke havde lyst.  

 

I undersøgelsen følte jeg dog, at alle sygeplejersker var meget interesserede i at deltage i interviews 

såvel som i uformelle samtaler under observationerne. Dette kan skyldes, at sygeplejerskerne på 

denne måde fik mulighed for at tale om et emne, der tydeligt fyldte meget hos dem. 

 

6.6. Diskussion af interviewguiden 

 
Der er fordele og ulemper ved, at interviewguiden blev udarbejdet med så åbne spørgsmål, som det 

var tilfældet. Ulempen i denne undersøgelse er, at det i interviewsituationen til tider kunne være 

svært at fastholde sygeplejerskernes fokus på det, undersøgelsen handlede om. Fordelen er, at 

sygeplejerskerne selv fik lov til at vælge, hvilke fænomener der indgik i deres oplevelse af mødet 

med minoritetsetniske patienter. Hvis interviewguiden var udarbejdet med konkrete spørgsmål om 

den interviewedes stillingtagen til det, litteraturen viser kan være fænomener i mødet med patienter 

med minoritetsetnisk baggrund, så ville formålet have været at teste eksisterende teser og ikke i 

samme grad indebære en åbenhed i forhold til den enkelte interviewperson. De oplevelser, 

interviewpersonerne selv kom ind på, blev tolket som de oplevelser, de reelt har. Således har 

interviewspørgsmålenes udformning været med til at sikre en overensstemmelse mellem det 

nærværende undersøgelse vil, og det den har gjort, og derigennem bidraget til validiteten af 

undersøgelsen. 

 

6.7. Diskussion af analysen 

 
Igennem Malteruds forslag til analyse er der meget detaljeret givet en beskrivelse af, hvordan de 

forskellige fænomener er fremanalyseret, hvilket er med til at styrke undersøgelsens validitet. 

Igennem en formidling af analyseprocessen kan den fundne viden deles med andre. I undersøgelsen 

har læseren haft mulighed for trin for trin at følge med i analyseprocessen. 
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Forskerens evne til a kommunikere sin fremgangsmåde i analysen påvirker også validiteten 

(Malterud, K. 1996,s.183). Kun når forskeren kan vise andre den vej, der er fulgt, kan læseren få de 

nødvendige forudsætninger for at forstå de fremlagte versioner, tolkninger og slutninger. Hvis ikke 

forskeren formår at fortælle andre, hvad der er gjort, på en måde, som andre forstår og anerkender, 

så forbliver den viden, der er fundet, privat og den kommunikative validitet lav (Ibid.). 

 
6.8. Generaliserbarhed af undersøgelsens resultater. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt undersøgelsens resultater er generaliserbare til andre møder mellem 

sygeplejersker og minoritetsetniske patienter. 

 

På den ene side er det min vurdering, at de fænomener, der er fundet i undersøgelsen, i høj grad kan 

overføres til andre afdelinger, idet de fundne fænomener er fundet i andre undersøgelser samt 

beskrevet i meget litteratur. 

 

På den anden side er det også nødvendigt at medtænke længden og formålet af patienternes 

indlæggelse. Møderne mellem sygeplejerskerne og minoritetsetniske patienter på den pågældende 

afdeling er forholdsvis korte, idet patienterne højst er indlagt i 5 dage. Et kriterium for, at 

patienterne overhovedet kan indlægges på den pågældende afdeling, er, at de skal være selvhjulpne 

(jf. afsnit 3.3.1.a), hvilket betyder, at det er tvivlsomt, om sygeplejerskerne på andre afdelinger, 

hvor den fysiske pleje fylder mere, ville have de samme oplevelser af de fænomener, der er fundet i 

nærværende undersøgelse.  

 

Herudover kan det tænkes, at der er forskel på de kontakter, sygeplejerskerne har til 

minoritetsetniske patienter på den pågældende afdeling, i forhold til sygeplejersker og 

minoritetsetniske patienter på andre afdelinger. Det kan fx tænkes, at terminale patienter har andre 

behov end patienterne på den pågældende afdeling, hvorfor de også kan opleves anderledes af 

sygeplejerskerne. Det skal endvidere medtænkes, at antallet af minoritetsetniske patienter på den 

pågældende afdeling er stort, hvilket kan have indflydelse på, hvilke fænomener sygeplejerskerne 

oplever, og hvordan sygeplejerskerne oplever, at disse fænomener har betydning for sygeplejen til 

disse patienter. 
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7. KONKLUSION 
 
Formålet med undersøgelsen var at beskrive, hvilke fænomener sygeplejersker oplever i mødet med 

minoritetsetniske patienter, og hvilken betydning sygeplejerskerne oplever, at disse fænomener har 

for sygeplejen. Til at svare på dette blev der via kvalitative interviews og deltagerobservationer af 

sygeplejerskernes arbejde på en somatisk afdeling i H:S indsamlet datamateriale. Ud fra en 

fænomenologisk inspireret analyse blev der identificeret tre fænomener, som sygeplejerskerne 

oplever i mødet med minoritetsetniske patienter. Disse tre fænomener var: 

 

at kommunikere 

at patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end danske patienter  

at patienterne har anderledes kulturel og social opførsel end danske patienter  

 

Det kan konkluderes, at sygeplejerskernes bevidsthed var rettet mod dét at kommunikere i mødet 

med minoritetsetniske patienter. I kommunikationen var det især oplevelsen af sprogproblemer og 

brugen af tolk, som fyldte i sygeplejerskernes bevidsthed.  

 

Med hensyn til hvordan kommunikationen indvirker på sygeplejen, kan det konkluderes, at 

sygeplejerskerne oplever, at de har svært ved at lære patienterne at kende, når disse ikke taler eller 

forstår dansk. Når minoritetsetniske patienter ikke behersker dansk, har sygeplejersken svært ved at 

føre en dialog med dem, og derfor bliver det ofte kun til ren information. En anden konsekvens er, 

at sygeplejerskerne oplever, at det ikke er alle patienter, der forstår dansk, selvom de giver udtryk 

for, at de kan. Dette kan betyde, at patienten skal opereres for noget, som han fx ikke ved, hvad er. 

 

Det kan endvidere konkluderes, at sygeplejerskernes bevidsthed i mødet med minoritetsetniske 

patienter også var rettet mod det, at patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end danske 

patienter. Det kan konkluderes, at sygeplejerskerne oplever, at minoritetsetniske patienter i højere 

grad end danske patienter giver udtryk for deres smerter, hvilket sygeplejerskerne omtaler som 

etniske smerter. Derudover oplever sygeplejerskerne, at patienterne har en dårlig viden om 

kroppens anatomi og fysiologi. Herudover kan det konkluderes, at sygeplejerskerne oplever, at 

minoritetsetniske patienters patientrolle er anderledes end hos danske patienter, som fx at de ikke 

vil ud af sengen efter en operation. Yderligere oplever sygeplejerskerne, at patienterne bliver meget 

vrede, hvis de får aflyst en operation, selvom sygeplejerskerne gør alt, hvad de kan, for at informere 

om dette. 
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Med hensyn til hvordan fænomenet indvirker på sygeplejen, kan det konkluderes, at 

sygeplejerskerne oplever, at de nogle gange er i tvivl om, hvorvidt minoritetsetniske patienter nu 

har så mange smerter, som de har, da sygeplejerskerne oplever, at de har en tendens til at overdrive 

smerten.  Det kan også konkluderes, at sygeplejerskerne oplever, at det tager meget længere tid og 

er meget vanskeligt at forklare minoritetsetniske patienter om, hvad de fejler, fordi de har en dårlig 

viden om kroppens anatomi og fysiologi. Det kan ligeledes konkluderes, at sygeplejerskernes 

oplevelse af patienternes anderledes patientrolle kan resultere i, at sygeplejerskerne ikke kan få 

patienterne til at forstå vigtigheden af ikke at blive liggende i sengen, mens de er indlagt.  

 

Det kan endelig konkluderes, at sygeplejerskernes bevidsthed i mødet med minoritetsetniske 

patienter også var rettet mod det, at patienterne har en anderledes kulturel og social opførsel end 

danske patienter. Patienternes mad, sociale netværk og kulturen udgør herunder vigtige elementer i 

mødet. 

 

Med hensyn til hvordan sygeplejerskerne oplever, at fænomenet indvirker på sygeplejen, kan det 

konkluderes, at nogle sygeplejersker oplever, at når patienterne får mad bragt hjemmefra af deres 

pårørende, så er det en indgangsvinkel til at snakke om det emne, mens andre sygeplejersker 

oplever, at den medbragte mad skaber problemer, idet maden fx ikke kan opbevares i køleskabet på 

hospitalet. Det kan også konkluderes, at sygeplejerskerne oplever, at det sociale netværk både kan 

være en belastning og en styrke. En belastning, fordi antallet af pårørende er meget stort, hvilket 

kan opleves forstyrrende, og en styrke, fordi patienten så ikke er alene med sin sygdom. Det kan 

yderligere konkluderes, at sygeplejerskerne oplever, at minoritetsetniske patienters anderledes 

kultur kan være medvirkende til, at sygeplejen tager længere tid, hvilket sygeplejerskerne oplever 

irriterende og stressende, idet de har meget travlt. 

 

En diskussion af fænomenet at kommunikere med inddragelse af anden teori og empiri bidrog til en 

større forståelse af kommunikationen imellem sygeplejerskerne og minoritetsetniske patienter. 

Kommunikationsprocessen er en kompliceret proces, der påvirkes af kulturelle, sociokulturelle og 

psykokulturelle faktorer. En inddragelse af H:S´ handlingsplan i forhold til den undersøgte afdeling 

har sat fokus på, at ledelsen i H:S også skal prioritere at implementere denne på de lokale 

hospitalsafdelinger i H:S. 

 

En diskussion af fænomenet at patienterne har en anderledes sygdomsopfattelse end danske 

patienter med inddragelse af andre undersøgelser og teori har medvirket til at se dét, som 

sygeplejerskerne oplever, i et større perspektiv. Når patienterne har en anderledes 

sygdomsopfattelse end danske patienter, oplever sygeplejerskerne også, at det kan have betydning 
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for omsorgen til disse patienter. Omsorgsteori af Kari Martinsen har været med til at belyse, at 

sygeplejerskerne kan komme til at misbruge patienterne tillid, hvis de fx ikke tager patienternes 

smerter alvorligt. Hvordan sygeplejerskerne forvalter magten i de konkrete situationer, er derfor af 

stor betydning i omsorgen til patienterne. 

 

En diskussion af fænomenet at patienterne har anderledes kulturel og social opførsel end danske 

patienter med inddragelse af andre undersøgelser og teori bidrog til en større forståelse af omtalte 

fænomen. Spørgsmålet om hvorvidt H:S er med til at skabe et statisk kultursyn hos 

sygeplejerskerne ved at udlevere en religionsvejviser blev diskuteret. På den ene side kan 

sygeplejerskerne få nytte af denne vejviser, hvis de anvender den med omhu, og på den anden side 

kan den være medvirkende til at give sygeplejerskerne en snæver specifik viden om de enkelte 

religioner på bekostning af den brede kulturforståelse i form af en kulturel åbenhed og nysgerrighed 

over for den livshistorie, den enkelte patient bringer med sig. 
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8. PERSPEKTIVERING 
 
Undersøgelse bygger på sygeplejerskernes oplevelse af mødet med minoritetsetniske patienter. Ikke 

overraskende viser den, at sygeplejerskerne oplever kommunikationsvanskeligheder i mødet med 

minoritetsetniske patienter. Et af undersøgelsens fund er, at flere af sygeplejerskerne oplever store 

sprogproblemer hos de ældre minoritetsetniske patienter, hvilket har konsekvenser for sygeplejen, 

idet sygeplejerskerne oplever, at de dermed har svært ved at lære den pågældende patient at kende.  

I undersøgelsen er mødet mellem sygeplejerske og patient ”kun” belyst ud fra sygeplejerskens 

perspektiv. Der er også et behov for at belyse mødet ud fra flere perspektiver for at få en dybere 

forståelse af mødet. Eksempelvis er det nødvendigt at belyse, hvordan fx den ældre 

minoritetsetniske patient oplever mødet med sygeplejersken og det danske sundhedsvæsen.  

Når ældre minoritetsetniske patienter ikke taler dansk, foregår der sjældent en dialog sygeplejerske 

og patient imellem. Undersøgelsen viser, at sygeplejerskerne ofte kun bestiller tolk til at oversætte 

vigtig information til patienterne, hvilket har den konsekvens, at de ældre med minoritetsetnisk 

baggrund ikke har mulighed for at formidle deres minder og fortælle om deres liv, hvorfor 

sygeplejerskerne går glip af en værdifuld indsigt i de ældres personlighed.  

 

Ældre etniske minoriteter (65-79 år) er en voksende gruppe i Europa og i Danmark. I Danmark 

forventes antallet af ældre med minoritetsetnisk baggrund at blive 4 doblet fra 8.500 i 2001 til ca. 

35.000 i år 2020 (www.social.dk, (a)). En stor del af gruppen taler ikke dansk og mangler et 

tilstrækkelig godt kendskab til det danske system. Hertil kommer ændrede familiemønstre, der 

bevirker, at deres børn ikke automatisk kan passe dem i deres alderdom. Konsekvensen kan derfor 

være social isolation og et stigende behov for hjælp fra det offentligt (ibid.). 

 

Socialministeriet har også erkendt, at ældre etniske minoriteter er en overset gruppe, der er dårligere 

stillet end danske ældre, og derfor er der i 2006 afsat 13 millioner kroner til initiativer, der skal give 

bedre forhold for ældre med minoritetsetnisk baggrund (www. social.dk(b)), hvilket er positivt, idet 

der ligger en udfordring for også hospitalerne i at være på forkant med udviklingen. Forskning i 

hvordan sygeplejerskerne på hospitalerne kan styrke de ældre minoritetsetniske patienters identitet 

og selvværd i omsorgen til disse patienter, savnes. 
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