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1. Indledning 

 Dette kandidatspeciales overordnede emne er, at skabe forståelse af patienternes ind-

byrdes forhold under indlæggelse. Specialet er et eksplorerende studie, der søger at af-

dække patientens oplevelse med medpatienten, med den hensigt at øge kendskabet til 

hvordan patienterne fungerer overfor hinanden i den sociale relation. Specialet ønsker 

på denne måde at udvide det professionelle vidensgrundlag, med refleksioner og forstå-

else omkring dette forhold. 

 Forståelsen af patientens funktion overfor medpatienten i den sociale relation og 

dennes betydning for patienterne, kan på længere sigt forhåbentlig integreres i dagligda-

gens tilrettelæggelse og udførelse af sygepleje i felten, med udgangspunkt i at dække 

patientens sociale behov som en del af sygeplejen. Gennem dette speciale ønskes at bi-

drage til videreudvikling af såvel teoretisk viden som klinisk sygeplejepraksis. 

 

1.1. Baggrund og problembeskrivelse 

 Min interesse for at undersøge patienternes sociale relation under indlæggelse, op-

stod efter at have stiftet bekendtskab med nordmanden Dag Album og hans bog ”Nære 

fremmede” i forbindelse med et fag på kandidatstudiet (Album 1996). Jeg blev gennem 

hans bog først og fremmest opmærksom på en divergens mellem den måde hvorpå sy-

geplejersken og patienten opfatter patienternes indbyrdes sociale relation. Patienterne 

bruger ca 90 % af indlæggelses-tiden sammen med medpatienten, hvilket dermed bety-

der at kun under 10 % af indlæggelses-tiden bruges i samvær med sygeplejersken. Sy-

geplejersken opfatter tiden hvor hun ikke selv er til stede hos patienterne som ”tom tid”, 

hvor patienterne beskæftiger sig med at tale om ikke nævneværdige trivialiteter. I mod-

sætning til dette opfatter patienterne tiden sammen, som kvalitativt samvær, hvor den 

blotte tilstedeværelse giver mulighed for at følge med i alt som sker med den anden og 

som grundlag for at lære om egen sygdom (Album 1996:86,124-5). I en anden undersø-

gelse af patienternes indbyrdes forhold, beskrives den sociale relation mellem patienter-

ne, som det rum hvor de lærer at begå sig på hospitalet og derfor anses medpatienten af 

mange patienter for at være af stor vigtighed under indlæggelse (Jensen 2002:38; Isak-

sen & Gjengedal 2000:387). Dette giver et billede af at patienten har et stort behov for 

socialt samvær med medpatienten, for under indlæggelse at lære, at kunne begå sig som 

patient og for at opnå viden om egen sygdom. I modsætning hertil har sygeplejersken 
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reelt set ikke viden om hvordan patienterne bruger hinanden i den sociale relation og ej 

heller hvad dette betyder for patienten under indlæggelse.  

 Divergensen mellem patientens og sygeplejerskens syn på hvad der foregår patien-

terne imellem under indlæggelse, synes i sig selv at være et godt argument for at under-

søge patienternes sociale relation nærmere.  

 I et samfundsmæssigt perspektiv, forsøger sygeplejen kontinuerligt at udvikle sig og 

blive bedre. Som resultat af patienternes ændrede værdier, forventninger og adfærd, 

øges kravene fra patienterne. Som følge heraf må sygeplejen udvikle sig, for at kunne 

honorere patienternes krav og behov. Hede & Andersen gør i debatoplægget ”Når pati-

enten vågner” opmærksom på ovenstående og samtidig gør de opmærksom på, at pleje-

personalets monopol på at definere patienternes behov er under nedbrydning (Hede & 

Andersen 1999:1). Historisk set har netop definitionen af patienternes behov været en 

sygeplejefaglig opgave lige fra Florence Nightingale opstartede sygeplejegerningen og 

er det stadig i dag, men i takt med at patientens krav og behov ændres, må sygeplejen 

følge med. Derfor bør sygeplejens fokus på patienternes behov i endnu højere grad flyt-

tes fra, at tage udgangspunkt i sygeplejerskens perspektiv, til at være med udgangspunkt 

i patientens perspektiv, for også i fremtiden at kunne honorere patienternes behov og 

krav.  

 Den sociale relation som et sociologisk eller antropologisk begreb indgår bredt i 

mange forskellige sammenhænge, men er kun lidt undersøgt i sundhedsfaglig sammen-

hæng, når fokus ligger på patienters sociale relation. Patienternes sociale relation synes 

umiddelbart ikke at være en del af vidensgrundlaget for hverken sygeplejeteori eller 

praksis. At der mangler viden og forståelse for dette område, bekræftes af de få forskere 

der har leveret undersøgelser på området (Isaksen & Gjengedal 2000; Wilson & Luker 

2005; Kulik & Shelby 2000). Ingen af de fundne videnskabelige undersøgelser beskæf-

tiger sig direkte med patienters sociale relation, som et rum hvor patienten gennem 

medpatienten, lærer at begå sig som patient og opnår viden om egen sygdom under ind-

læggelse. Der foregår mere mellem patienterne end plejepersonalet har viden om – per-

sonalet har ikke fyldestgørende information om omfanget af kontakten mellem patien-

terne (Album 1996:17). 

 Udgangspunktet for undersøgelsen er en opfattelse af, at patienterne indgår i relation 

med medpatienten under indlæggelse og at denne relation har en mere specifik funktion 
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for den enkelte, end kun at fungere som sidemand på stuen. Med dette udgangspunkt 

undrede jeg mig over hvad patienterne egentlig foretog sig i den ”tomme tid” og beslut-

tede at dette måtte være et undersøgelsesområde der trængte til udforskning. Derfor blev 

der stillet spørgsmål omkring hvad der reelt set foregår mellem patienterne i den sociale 

relation under indlæggelse. Er der sammenhæng mellem patienternes indbyrdes sociale 

relation og den måde de lærer at begå sig som patient? Hvis patienterne virkelig bruger 

hinanden til at lære, hvilke vilkår skal så være til stede for at dette kan finde sted og 

hvilken betydning har medpatienten for patienten? Disse spørgsmål ligger som basis for 

undersøgelsen. 

 

1.1.1. Et sygeplejepraktisk perspektiv 

 I søgen efter uddybning af patientens oplevelse med medpatienter og sociale relatio-

ner under indlæggelse, viste det sig hurtigt at være et særdeles underbelyst område i 

såvel dansk som udenlandsk sygeplejefaglig litteratur. Som et praksisfænomen synes 

patienternes indbyrdes forhold ikke at være et fokusområde for sygeplejen. Dette kan 

forklares med at sygeplejerskens fokusområder i høj grad dikteres af behovsområder for 

pleje, som eksempelvis Virginia Henderson behovsområder (Henderson 1992). Ud fra 

behovsområderne kan det iagttages, at patienternes relation til hinanden ikke levnes 

megen opmærksomhed. Det praktiske fokus er i væsentlig grad lagt på sygeplejersken 

som bindeled til medicinen, som en af sygeplejens vigtige opgaver. Sygeplejersken bør 

endvidere fungere som bindeled mellem patienten og omgivelserne som befordring for 

patientens totale velvære (Henderson 1992:36-7). I relation hertil siger Isaksen & 

Gjengedal: ”care providers may tend to regard themselves as key persons when it comes 

to information. However, it is striking to see how little attention they pay to information 

shared between patients in the hospital” (Isaksen & Gjengedal:385). Dette kan ses som 

endnu en indikation for divergens mellem sygeplejerskens og patientens syn på patien-

ternes indbyrdes funktion i den sociale relation under indlæggelse. Sygeplejersken anser 

sig selv som en nøgleperson, når det handler om at videregive information under ind-

læggelse. Denne holdning fra sygeplejersken stemmer ikke overens med patienternes 

egen oplevelse, ifølge undersøgelser af patienters oplevelse med medpatienter under 

indlæggelse. Patienten anser i langt højere grad medpatienten, for at være den primære 

kilde til at lære, hvordan man bedst muligt begår sig som patient under indlæggelse og 
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ikke mindst lære om eget sygdomsforløb. En patient udtaler i en af undersøgelserne: 

“you get to know your own illness through others…most of the information I’ve got, 

I’ve obtained from fellow patients”. Størstedelen af den information patienterne finder 

nødvendig i forbindelse med egen sygdom, videregives mellem patienterne i den sociale 

relation og der søges tilmed verifikation gennem medpatienten på information givet af 

personalet ( Isaksen & Gjengedal:385). I andre undersøgelser anser patienten medpati-

enten som en vigtig kilde til emotionel støtte og informationsgivning, og finder endvide-

re at førstehåndsinformation fra patienten som taler ud fra egen erfaring, har større vær-

di, frem for det som personalet kunne tilbyde. Patienterne sammenligner og lærer af 

hinanden. Råd og information fra personalet er ikke konkret nok for patienten og derfor 

søges info og råd hos medpatient (Kulick & Shelby 2000:1412; Isaksen & Gjengedal 

2000:286; Album 1996:169;Album 1989:300). Ovenstående udtalelser indikerer klart, 

at patienten bruger medpatienten som informationskilde og læremester frem for perso-

nalet, når viden af den ene eller anden art skal tilegnes under indlæggelse. For patienten 

anses sygeplejersken ikke som primær informationskilde.  

 

1.1.2. Sygeplejeteoretisk perspektiv 

 Det som falder i øjnene ved læsning af sygeplejefaglig litteratur, er fraværet af viden 

og information omkring patienternes forhold til hinanden under indlæggelse. Området 

synes ikke at være inddraget i hverken teoretisk eller klinisk sygepleje – faktisk eksiste-

rer søgetermen ”patient-patient forhold” slet ikke endnu, hverken i de nationale eller 

internationale medicinske og sygeplejefaglige søgebaser.  

 Forhold omkring hvad patienter lærer af hinanden eller hvordan patienter lærer af 

hinanden i den sociale relation under indlæggelse, har ikke været at finde i hverken sy-

geplejeteoretiske lærebøger eller som behovsområde i sygeplejen. Teoretisk set synes 

ovennævnte ikke at kunne anses som et område der kræver plejepersonalets opmærk-

somhed. Derfor må der spørges til hvor relevansen af, at undersøge patienternes sociale 

relation ligger. Såvel D. Album som A.S. Isaksen kommer med følgende svar på 

spørgsmålet: ”fordi patienterne synes det er vigtigt” (Album 1989:303, Isaksen 

1996:11). Hvis plejepersonalet skal have mulighed for at udøve behovsdækkende pleje, 

må det forventes, at plejen tager udgangspunkt i det patienterne anser som vigtigt. 
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 Behovsdækkende sygepleje forstås i denne sammenhæng som et samspil mellem 

biologiske, psykologiske og sociale faktorer, med afsæt i sygeplejeteoretikeren Merry 

Scheels teori herom (Scheel 1999:15). Scheel beskæftiger sig med interaktion mellem 

patient og sygeplejerske som et værktøj til problemløsning. Daglige problemstillinger i 

sygeplejepraksis foregår i interaktion mellem patient og klient, patient og plejepersonale 

eller mellem de forskellige personalegrupper, og det er i disse gruppers interaktion pro-

blemstillingerne skal løses (Scheel 1999:3). For at personalet har det nødvendige værk-

tøj til at løse problemstillingerne i praksis, er der brug for teoriudvikling. Scheel påpe-

ger at teoriudvikling af sygeplejedisciplinen først og fremmest må tage udgangspunkt i 

praksis og hele tiden relateres til sygeplejepraksis, hvis ikke faget skal blive delt i to 

uafhængige dele (Scheel 1999:4). Dette forstås som at praksis afspejler de udfordringer 

sygeplejersken står overfor i udførelse af sygepleje. Behovsdækkende sygepleje afhæn-

ger af udvikling gennem praksisoplevelser, hvor disse ligger til grund for den teoretiske 

vidensudvikling. Når teorien baseres på praksisoplevelser med og mellem patienterne, 

bør der være grundlag for udførelse og planlægning af sygepleje ud fra patientens behov. 

Med dette udgangspunkt ønskes gennem dette speciale et fokus på patienternes oplevel-

ser, som grundlag for planlægning og udførelse af sygepleje, frem for behandlerens eller 

sygeplejerskens perspektiv. Denne tilgang er afhængig af et samarbejde mellem patien-

ten og sygeplejersken, hvor udgangspunktet er patientens udtrykte behov. I takt med at 

sygeplejersken får et større kendskab til hvad der foregår patienterne imellem, også når 

hun ikke er til stede, bør der, med udgangspunkt i patientoplevelser, skabes mulighed 

for produktiv planlægning af sygeplejen, med optimal udnyttelse af patienternes res-

sourcer under indlæggelse. 

 

1.1.3. Afgrænsning, problemformulering og undersøgelsesspørgsmål  

 Problembeskrivelsen lægger op til at der foregår mere mellem patienterne under ind-

læggelse end det personalet umiddelbart har viden om. I forskningslitteraturen tales om, 

at patienterne bruger hinanden under indlæggelse, til at lære at begå sig og opnå viden 

om egen sygdom. Det nævnes sporadisk, at patienterne lærer af hinanden, men dette 

sættes ikke i direkte relation til læring, men kan derimod implicit anses som socialise-

ring ind i patientrollen. Først og fremmest kan der stilles spørgsmål til, hvor vidt patien-

terne, også på et dansk hospital, bruger hinanden, til at lære at begå sig og opnå viden 
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om egen sygdom, på samme vis de norske patienter, som beskrevet af Dag Album. Der 

kan ydermere stilles spørgsmål til, hvilke vilkår patienternes indbyrdes sociale relation 

fungerer under og hvor vidt det er muligt at patienternes indbyrdes sociale relation har 

en mere specifik funktion for patienterne eller om det ganske enkelt er ubevidst sociali-

sering ind i patientrollen. I forlængelse heraf kunne der være baggrund for, at tale om et 

muligt læringsforhold mellem patient og medpatient, hvilket skaber en naturlig nysger-

righed i forhold til, at opnå forståelse af og viden om hvordan dette så fungerer. 

 På baggrund af problembeskrivelsen afgrænses undersøgelsen til at skabe en forstå-

else af:  

 

- Hvad foregår der patienterne imellem under indlæggelse og hvad oplever pati-

enterne med medpatienterne i den sociale relation? 

 

 I problembeskrivelsen ligger der muligheder for såvel et sygeplejefagligt perspektiv, 

som et patientorienteret perspektiv for dette speciale. Valget er faldet på patientper-

spektivet, idet patientens oplevelser som udgangspunkt i forbindelse med belysning af 

den sociale relation til medpatienten, er underbelyst i såvel dansk som udenlandsk sy-

geplejefaglig kontekst.  

 Anvendelse af patientperspektivet for undersøgelser er ikke et ukendt fænomen i sy-

geplejen. Sygeplejeprofessor Marit Kirkevold har udtalt ønske om, at patientperspekti-

vet vælges som tilgang for fremtidens undersøgelser indenfor sygeplejen. Hun peger på 

vigtigheden af, at det er patientens erfaringer som syg, der bør danne et væsentligt 

grundlag i sygeplejeforskningens udvikling af indhold og metoder (Bagh & Vesterdal 

2002). Denne tilgang synes, at være med til, at udvikle sygeplejen med udgangspunkt i 

patientens behov i praksis og give mulighed for behovsdækkende sygepleje på længere 

sigt. 

 Der har ikke umiddelbart været belæg for at afgrænse i forhold til aldersgruppe, så 

der er truffet valg om, at netop denne undersøgelse kun inddrager voksne over 18 år. 

Dette er et bevidst praktisk valg, set i tidsbegrænsningens lys for dette speciale, hvor 

undersøgelsen foregår på én afdeling. 

 9



 Som yderligt fokusområde med baggrund i problembeskrivelsen, vil der endvidere 

blive lagt vægt på den sociale relation som et læringsrum. Dette leder frem til ønske om 

forståelse af problemformuleringen ved hjælp af følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 

- Hvilke oplevelser har patienten med medpatienten i forhold til at lære 

medpatienten at kende under indlæggelse? 

- Hvilke oplevelser har patienten med medpatienten i forhold til at lære at 

begå sig i den sociale relation under indlæggelse? 

- Hvilke oplevelser har patienten med medpatienten i forhold til at lære om 

egen sygdom under indlæggelse? 

 

 Afgrænsningen lægger i væsentlig grad op til en eksplorerende tilgang, der søger at 

afdække viden om patienters oplevelser med medpatienten som læremester under ind-

læggelse på en dansk hospitalsafdeling. 

 Et eksplorerende design indeholdt et patientperspektiv, antages gennem undersøgel-

sen at udvikle ny viden som bidrag til en større indsigt i, hvordan sygeplejersken bedst 

muligt kan tilrettelægge sygeplejen for patienter under indlæggelse, med inddragelse af 

patientens oplevelse af den sociale relation, som et værktøj i sygeplejen. 

 

2. Ramme for vidensudvikling 

 I dette afsnit præsenteres de rammer for vidensudvikling, som ligger i min for-

forståelse forud for undersøgelsens udvikling. Først præsenteres de videnskabsfilosofi-

ske overvejelser som udgør fundamentet for dataudviklingen. Herefter redegøres for 

eksisterende litteratur på området, for at give et billede af, hvad der indtil nu er under-

søgt og beskrevet om emnet. Til sidst præsenteres et sociokulturelt perspektiv, som 

grundlag for belysning af det som foregår mellem patienterne og den sociale relation 

som et læringsrum. 

 

2.1. Videnskabsfilosofisk referenceramme  

 Formålet med dette kandidatspeciale er, at fremkomme med forståelse af patientens 

oplevelser med medpatienter under indlæggelse på hospitalet. Til at undersøge sygeple-

je-faglige sammenhænge, fordres en videnskab der er dækkende i forhold til sygeple-
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jens egenart, så derfor bør videnskaben anvendt hertil, nødvendigvis indeholde ”huma-

nistiske komponenter” (Fjelland & Gjengedal 2001: 100). Fænomenologien og herme-

neutikken repræsenterer dette område. Indenfor den humanistiske videnskabstradition, 

anvendes fænomenologien og hermeneutikken såvel uafhængige af hinanden som sam-

men. I forhold til problemformuleringen i dette speciale, vil en kombination at de to 

videnskabsfilosofiske traditioner være et dækkende valg. Fænomenologien med sit ud-

gangspunkt i patientens levede erfaring og hermeneutikken som fortolkningslæren til at 

frembringe forståelse ud fra patientens levede erfaring. Hermeneutikken og fænomeno-

logien har i udformningen af dette speciale været uadskillelige, fordi de anses for at 

være to sider af samme sag, som samarbejder mod det fælles mål: at skabe forståelse ud 

fra patientens oplevelser og erfaringer.  

Den fænomenologiske tilgang er nødvendig i kraft af tilgangen til mennesket i praksis, 

hvor feltarbejderens fokus ligger direkte på den relation patienterne har til hinanden og 

det som viser sig i dette forhold. Det som viser sig, beskrives som det ses uden at feltar-

bejderen stiller spørgsmål til det som foregår bag fænomenet og uden at det sete præges 

af feltarbejderens egen forudfattede mening. Fænomenologi omhandler netop dette; at 

koncentrere sig direkte om fænomenerne, det der viser sig med fuld sikkerhed for vores 

bevidsthed og samtidigt sætte egen forforståelse i parentes (Kjørup 1996:275).  

 Edmund Husserl (1859-1938) var tysk filosof og anses for at være fænomenologiens 

grundlægger. Den fænomenologiske tradition blev til som et opgør med Decartes’ dua-

lismetænkning, som i starten af det 20. århundrede var det herskende argument indenfor 

naturvidenskaben. Husserl gjorde op med teorien om mennesket reduceret til fysiologi 

og psykologi, ved at åbne op for, at menneskets erkendelse gennem en tro på at fæno-

menet skal have overensstemmelse mellem genstanden og meningen med genstanden. 

Dette betyder at sandheden ikke kun skal forstås som en naturvidenskabelig, objektiv og 

generaliserbar sandhed, men derimod også som en subjektiv sandhed, med mennesket i 

centrum (Husserl 1997:53-54). 

 Udgangspunktet er den subjektive verden set fra patientens side under indlæggelse, 

hvor formålet har været, at skabe forståelse af mennesket indenfor disse rammer. En af 

grundpillerne i fænomenologien er netop, at forståelsen af mennesket bygger på mere 

end blot mennesket uden kontekst, men derimod inddragelse af såvel historiske, kultu-

relle som sociale sammenhænge mennesket indgår i. Konteksten udgør menneskets 
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livsverden og viser vejen til forståelse af menneskets livsverden, gennem forståelse af 

menneskets relationer til omverdenen. Livsverdenbegrebet er centralt placeret i den fæ-

nomenologiske forståelse af mennesket, idet en forståelse af menneskets livsverden, 

danner grobund for en forståelse af mennesket og den måde hvorpå mennesker forhol-

der sig til hinanden (Fjelland & Gjengedal 2001:111-117). En forståelse af de situatio-

ner patienten står i, kræver forståelse af patientens livsverden gennem en åben tilgang, 

hvor egen forforståelse sættes i parentes. Ingen er nærmere patienten end patienten selv 

og derfor må viden findes og udbygges gennem iagttagelse af samvær mellem patien-

terne i deres kontekst.  

 Husserl pointerer at iagttagelse er, at give mening, hvor der sammenlignes med det at 

læse en tekst og forstå denne gennem genkendelse af tegn (Boer et al 1997:336). Dette 

kan forstås som, at der gennem iagttagelse skabes betydninger gennem fortolkning, sat i 

forhold til forforståelse. Dette skaber et overlap fra fænomenologien til hermeneutikken, 

idet denne netop søger forståelsen gennem fortolkning. Fænomenologien har på denne 

vis et naturligt hermeneutisk islæt, der kæder de to traditioner sammen. 

 Med den fænomenologiske tradition som ramme for videnssøgning i felten, om 

hvordan patienten oplever forholdet til medpatienten, søges forståelsen af samme, ved 

hjælp af den hermeneutiske tradition. Som Kjørup pointerer, skal den hermeneutiske 

videnskab bidrage til at frembringe forståelse af menneskelige forhold indenfor et af-

grænset kulturelt område, med mennesket som omdrejningspunkt, som tænkende, fø-

lende, handlende og skabende væsen (Kjørup 1996:73). Dette går fint i tråd med dette 

speciales problemformulering, idet scenen for patienten er afgrænset til hospitalet under 

indlæggelse med patienten i centrum. 

 Hermeneutikken er videnskaben om fortolkning. Selve betegnelsen ”hermeneutik” 

blev først taget i anvendelse i 1600 tallet, men traditionen kan spores helt tilbage til de 

gamle grækere, som fornøjede sig ved at fortolke tekster af blandt andet Homér. Det var 

dog først i det 19. århundrede, der blev udviklet en teori med hermeneutikken som me-

tode. Den tyske filosof Wilhelm Dilthey(1833-1911) var forgangsmanden for dette 

modstykke til naturvidenskaberne, hvor formålet var at ”forstå” frem for at årsagsforkla-

re. I modsætning til antikkens Sokratiske opfattelse af viden som bevidstgørelse eller 

middelalderens opfattelse af viden som lærdom der er givet i forvejen og som der-

for ”bare” skal trækkes frem, blev viden i det 19. århundrede opfattet som en ny erken-
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delse og en ny betragtningsmåde hvor viden skulle efterprøves, forkastes og erstattes 

med ny viden med et nyt udgangspunkt. (Kjørup1996:34) Viden bliver på denne måde 

ikke bare noget der kan trækkes frem og heller ikke noget der til alle tider altid eksiste-

rer, men viden bliver derimod noget som skabes og udvikles gennem undersøgelse, ved 

hele tiden at stille sig kritisk overfor den viden der til enhver tid foreligger og herigen-

nem skabes ny forståelse og erkendelse.  

 Fremgangsmåden til at opnå forståelse og erkendelse gennem dette speciale, er inspi-

reret af Hans-Georg Gadamers hermeneutiske filosofi (Gadamer 2004). Gadamer mener, 

at det er en misforståelse, at anse forståelse som metodisk styret af subjektet og netop 

derfor vælger han at beskæftige sig med hermenetikken, som en filosofisk tilgang frem 

for som en metodisk tilgang. Fortolkningen ses som et ontologisk vilkår, der anvendes 

som et redskab til at organisere mødet mellem forståelseshorisonter og derved opnå ind-

sigt. Forståelsen finder sted bag ryggen på den metodiske bevidsthed (Gulddal & Møl-

ler:34, Esmark, Laustsen & Andersen 2005:13). Denne udtalelse forstås måske bedre i 

lyset af den hermeneutiske cirkel, hvor forståelsen fremkommer gennem gentagen læs-

ning af teksten eller i dialog med den anden. Gadamer ser forståelsen som noget der 

kommer til os, noget der sker med os snarere end noget der gradvist udvikles (Kjørup 

1996:277). Denne forståelse af vidensudvikling ligger som forforståelse under bear-

bejdningen af tekstmaterialet og danner ramme for hele specialets udformning, idet 

menneskets forudsætning for forståelse er egen forforståelse. Menneskets forståelse vil 

aldrig kunne sætte sig helt ud over eget udgangspunkt og dermed bliver fortolkning, af 

en hvilken som helst tekst, altid med udgangspunkt i egen forforståelse eller som Ga-

damer siger: egne fordomme (Gulddal & Møller:35). 

 Fordommene er en nødvendig forudsætning for forståelse og erkendelse, idet det er 

gennem at sætte egne fordomme på og i spil, at en ny forståelse fremkommer. At sætte 

egne fordomme i spil betyder, at der stilles med en åbenhed, overfor tekst, sag eller per-

son, uden at glemme egen forforståelse (Gulddal& Møller:37). Dette fordrer, at fortol-

keren har et vist udgangspunkt i egne fordomme og dermed en eller anden form for vi-

den om, eller forståelse af det som skal fortolkes. Det at forforståelsen er bevidstgjort 

før mødet med det fremmede, skaber rum for vidensforandring gennem åbenhed. Åben-

heden er en forudsætning for forståelse, idet det er denne, som gør at forforståelsen kan 

ændres og ny viden udvikles. Gadamer betegner denne ændring af forforståelse som 
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horisontsammensmeltning, hvor der søges en forståelse af det fremmede og af den me-

ning der ligger i udsagnene gennem klargøring af forforståelse forud, for netop ikke at 

målrette forståelsen i en bestemt retning ud fra egen forforståelse mere eller mindre be-

vidst (Kjørup 1996:278). På denne måde bliver materialet der arbejdes med, her tekst, 

uudtømmelig, fordi der ikke eksisterer nogen endegyldige fortolkninger, idet fortolke-

rens forforståelse hele tiden ændrer sig, og dermed vil fortolkningen også ændres. Af-

hængigt af hvor fortolkeren befinder sig rent forforståelsesmæssigt, vil forskellige te-

maer fremstå ud fra dette ståsted. Det som erkendes nu, vil måske ikke være det samme, 

som blev erkendt gennem første gennemlæsning og måske ændres erkendelsen ved næ-

ste gennemlæsning. Dette skal ses som en erkendelse af, at teksten nødvendigvis måtte 

indeholde adskillige temaer eller emner som ikke bliver berørt, fordi fortolkerens for-

forståelse ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at registrere disse. Kjørups ord er 

dækkende på dette område, hvor han med baggrund i Gadamers filosofiske hermeneutik 

siger, at forståelse og erkendelse hænger sammen med den situation man bevæger sig i, 

som en del af den hermeneutiske tradition, hvor enhver erkendelse er noget der spilles 

ud, kommunikeres ud, i en konkret situation på bestemte betingelser, på et bestemt tids-

punkt (Kjørup 1996:26). Dermed skal dette speciale ses, som et produkt af mit for-

forståelsesmæssige ståsted. 

 

2.2. Sygeplejefaglig referenceramme 

 For at afdække eksisterende litteratur, er der søgt viden i elektroniske databaser i 

flere omgange. Litteratursøgningen har været meget omfattende, idet det meget hurtigt 

blev synligt, at empirisk forskning om patientens oplevelse med medpatienten i den 

sociale relation under indlæggelse, er meget lidt belyst. Udgangspunktet var den norske 

sociolog og dr. philos. Dag Album’s doktorafhandling, ”Nære Fremmede”, hvori der er 

fundet inspiration til søgetermer (Album 1996). Der er søgt systematisk i de medicinske 

databaser SweMed, Cinahl, PubMed samt biblioteksbaserne på Statsbiblioteket, Biblio-

tek.dk og jcvu´s bibliotek, alle med søgetermen ”patients” som fast grundpille kombine-

ret med variabler i ”AND” søgninger. Der er anvendt kædesøgning på tværs som kryds-

check for eventuel overset litteratur.   

 I biblioteksbaserne er der få træffere på nordisk litteratur. Dansk litteratur bidrager 

med biografier skrevet af forhenværende patienter om deres oplevelse af indlæggelse, 
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men desværre ikke med hverken fokus eller betragtelig inddragelse af patientens ople-

velse med medpatienten. Der er yderligt en antropologisk feltrapport, der beskæftiger 

sig med patientoplevelser (Mikkelstrup, 2000, Petersen, 1996, Jensen 2002,). Svensk 

litteratur bidrager med et antropologisk speciale, om medpatientens rolle i kræftomsor-

gen (Isaksen 1996).  

I bibliotekssøgebaserne samt SweMed og Cinahl, blev der fundet tre norske artikler 

vedrørende emnet, som det nærmeste på danske forhold (Album 1985, Album 1989, 

Isaksen & Gjengedal 2000).  

 Heller ikke i udlandet er emnet tilstrækkeligt belyst, men der er dog fremkommet 

flere træffere på PubMed, end på de nordiske søgebaser. Ved gennemgang af artiklerne 

viste det sig dog, at ingen af artiklerne havde direkte relation til dette speciales emne, og 

ingen fremstod med udgangspunkt i patientperspektivet. Alligevel fandtes der beskri-

velser sporadisk i teksterne omkring patienternes indbyrdes forhold. Kædesøgning ud 

fra de fundne artikler har vist sig at være det mest produktive, om end omfattende. Dette 

resulterede i fund af en britisk og en amerikansk artikel med direkte relation til emnet 

(Wilson & Luker 2005, Kulik & Shelby 2000). 

Søgningerne har derfor, i kraft af det noget sparsomme vidensgrundlag, afklaret, at der 

er brug for yderlig belysning af området, da kun meget lidt tekst om patienternes ind-

byrdes sociale relation er fremkommet. 

 

2.2.1. Litteraturgennemgang af patienternes sociale relation under indlæggelse 

 At blive indlagt, kan for patienten opleves som særdeles traumatisk. Hospitaliserin-

gen medfører en ny rolle for mennesket, en ny forståelse af sig selv, som syg og ikke 

rask, nye omgivelser man skal lære at bevæge sig i og nye mennesker man skal forholde 

sig til, så som behandlere, plejepersonale og ikke mindst medpatienter. Ifølge Dag Al-

bum skal patienten lære at begå sig inden for en anden kulturel sammenhæng end den 

han er vant til. Patientens samliv med medpatienten under indlæggelse begynder derfor 

som et møde mellem fremmede, men får hurtigt en funktion hvor medpatienten bruges 

til at identificere sig som patient (Album 1996:30;Album 1989:304). 

Dag Album har i sin doktorafhandling ”Nære fremmede”, undersøgt forholdet mellem 

patienter og medpatienter som nære fremmede. Afhandlingen kan betegnes som et pati-

entcentreret forskningsprojekt med deltagende observation – et feltarbejde med ud-
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gangspunkt i, at patienten opfører sig anderledes sammen med medpatienten, end når de 

er sammen med personalet under indlæggelse (Album 1996:14). Forud for afhandlingen 

har Albums undersøgelser resulteret i to artikler om samme emne, ”Patients´ knowledge 

and patients´ work. Patient-patient interaction in general hospitals” og ” På andre kjen-

ner man seg selv – eller hvordan man lærer å bli infarktpasient”. Gennemgangen inde-

holder alle tre skrifter.  

 Album sammenfatter tre essentielle områder for patienten under indlæggelse: At op-

nå indsigt og viden om: 1) hvordan man opfører sig som patient overfor medpatienten 

og hvem denne er, 2) hvordan man som patient efterlever de normer der er under ind-

læggelse og ikke mindst 3) på hvilken måde patienten kan dæmpe den usikkerhed der er 

omkring egen sygdomssituation (Album1996:40-55). Patientens nærmeste værktøj til at 

opnå indsigt og viden under indlæggelse, er medpatienten, hvilket kan ses som motiva-

tion for at skabe, opretholde og udvikle den sociale relation mellem patienterne 

 Kontakten til medpatienten skal oprettes. Ikke alle medpatienter anses som lige an-

vendelige, men vælges ud fra i hvor høj grad patienten kan identificere sig med denne. 

Album fortæller, at kontakten skabes gennem sammenligneligheder som rygning, syg-

dom og hospitalslivet, hvor de forsøger at gøre sig ens (Album 1996:56;Album 1989). 

Kontakten mellem patient og medpatient er ikke altid problemfri. Hvis der opstår åben-

lyse konflikter mellem patienterne bliver samtalen lukket og patienten viger og tier hel-

lere i stedet for at konfrontere medpatienten (Album 1996:63-4). 

Der synes at være rangorden mellem patienterne, når der ankommer en ny patient, for-

stået på den måde, at de patienter der allerede er indlagt, hjælper de nytilkomne. Album 

beskriver at veteranpatienten hjælper debutantpatienten i gang med at være patient ved 

at videregive praktisk viden om afdelingen (Album:56, 181). Dette forhold synes at væ-

re en selvfølgelighed som åbner mulighed for en social relation mellem patienterne. 

Patientens oplevelse af at være patient udvikles gennem en fælles konstruktion af ståen-

de forståelses- og adfærdsregler under indlæggelsen, hvor patientkulturen opdages i en 

form for samarbejde (Album 1996:15;Album 1989). 

 Patientstuen danner en naturlig ramme for patienternes sociale relation, hvor de 

hjælper hinanden med alt lige fra praktiske gøremål til at skabe forståelse af afdelingens 

sammenhæng. De informerer hinanden om, hvordan man bevæger sig rundt på afdelin-

gen og hvem de ansatte er, samt hvad man som patient kan involvere personalet i og 
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hvad man skal holde for sig selv. Patienterne skaber gennem samtale med hinanden, 

præference om personalet og specielt lægens udsagn. Præferencen skabes gennem med-

patienten, fordi patienterne ikke vil forstyrre personalet som anses for altid at have me-

get travlt (Album 1996:105-6,183-5).  

Der er gode grunde for patienter og medpatienter at være sammen. Det er trygt og det er 

en lettelse for patienterne, at være sammen med en medpatient der forstår og er i samme 

båd som en selv. Ligheden skaber en nærhed med en rolig og afslappet stemning, hvor 

patienten ikke behøver at forklare sig, fordi medpatienten allerede ved hvad det handler 

om (Album 1996:96). Det er legalt at tale om sygdom på hospitalet og patienterne taler 

om emner der opretholder at ”alle er ens” og samarbejder om at opretholde normerne på 

hospitalet (Album 1996:122;Album 1989). Patienterne søger viden om hvad der er sket, 

hvad der sker og hvad der skal ske med dem under indlæggelsen hos medpatienten. De 

giver hinanden feedback fra undersøgelser og danner sygdomsforståelse gennem sam-

menligninger, fælles forestillinger og opfattelser af det som sker med kroppen. Gennem 

sygdomssnak skabes og øges mestringsmulighederne for patienten (Album 1996:142-

178;Album 1989;Album 1986). 

Sammenfattende omformer og opdager patienterne patientkulturen gennem konstruktion 

af forståelses og adfærdsregler i fællesskab med medpatienten. Det er hårdt arbejde at 

være patient og det er ikke noget der kommer af sig selv, men det skal derimod læres 

(Album 1996:10-15;Album 1989;Album 1986). 

 

 Dansk litteratur bidrager med to biografier skrevet af forhenværende patienter om-

handlende deres oplevelse af sygdomsforløb og indlæggelse samt en antropologisk felt-

rapport omhandlende patienters sygdomsoplevelser set fra et patientperspektiv (Mik-

kelstrup 2000, Petersen 1996, Jensen 2002). 

Biografierne fra sygeplejersken Mikkelstrup, ”Mine dage er talte – jeg vil kun tælle de 

lyse timer” og sygeplejersken Petersen, ”Mit liv som patient – Omsorgens vilkår og 

vilkårlighed”, indeholder sporadiske beskrivelser af oplevelser med medpatienter under 

indlæggelse (Mikkelstrup, 2000; Petersen, 1996). Som modstykke til Albums fund, hvor 

patienterne i vid udstrækning hjælper hinanden, beskriver såvel Mikkelstrup som Peter-

sen, hvordan de som patienter med en sygeplejefaglig baggrund, tager afstand til med-

patienterne under indlæggelse. Mikkelstrup mener ikke, at medpatienten kan bidrage 
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med noget hun ikke ved i forvejen og ser medpatienten som en belastning, der bare 

trænger sig på når hun har mindst brug for det (Mikkelstrup 2000:24-28). Petersen be-

skriver en af medpatienterne, som en der forpester samværet ved at være bedrevidende, 

omklamrende og opmærksomhedskrævende fra morgen til aften (Petersen 1996:62-76).  

 

 Jensen fandt i sit antropologiske feltarbejde ”Sygdomsoplevelser, viden og værdier – 

set fra et patientperspektiv”, at det gennemgående for de oplevelser patienterne fortæller 

om i relation til medpatienter er, at deres indbyrdes forhold er modsætningsfyldt, idet 

samtaler mellem patienterne kan virke såvel belastende som støttende og oplysende. I 

samværet med medpatienten skal patienten forholde sig til egen situation og sygdom, 

men bliver samtidigt ufrivilligt påtvunget at skulle forholde sig til medpatienten, der kan 

være lige så, eller mere syg end en selv. Selvom der blandt patienterne er et enormt be-

hov for at snakke om lidelsen, fordi det giver mening at tale med nogen der har samme 

oplevelse som en selv, er det samtidigt svært at håndtere den viden man får og trække 

sig fra samtalen når man ikke kan mere. At være indlagt med en medpatient der er dår-

ligere end en selv, kan være en konstant tvungen påmindelse om ens egen skæbne, hvis 

ikke alt går planmæssigt (Jensen 2002:41,42). 

 

 A.S. Isaksens specialeundersøgelse ”Medpatienters rolle i kræftomsorgen” og Isak-

sen & Gjengedals artikel “The significance of fellow patients for the patient with can-

cer”, fremkommer i vid udstrækning med lignende beskrivelser af patienters oplevelser 

med medpatienter, som før nævnt. Patienterne erfaringsudveksler og foretrækker at søge 

viden hos medpatienterne frem for hos personalet under indlæggelse, fordi den er erfa-

ringsbaseret og derfor anses for mere troværdig (Isaksen 1996:23;Isaksen & Gjengedal 

2000). Patienterne spejler sig i hinanden og den patient som af medpatienten anses for at 

være ressourcestærk, bliver en rollemodel, der ønskes sammenlignelighed med, hvor 

trøst og håb fastholdes ved at se medpatienten klare sig godt, men samtidig svækkes når 

medpatienten dør (Isaksen 1996:26-35;Isaksen & Gjengedal 2000). Når patienten in-

formerer og hjælper medpatienten under indlæggelse, oplever personalet, at det er lette-

re at informere den patient der allerede har talt med andre patienter under indlæggelse. 

Det konkluderes at patienterne er hospitalets mindst anvendte ressource (Isaksen 

1996:97,Isaksen og Gjengedal 2000). Det konkluderes afd der er mindre viden om den 
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uorganiserede uformelle patient-patient relation under indlæggelse og yderlig undersø-

gelse af området anbefales (Isaksen & Gjengedal 2000). 

 

 Wilson & Lukers artikel “At home in hospital? Interaction and stigma in people af-

fected by cancer”, har I deres undersøgelse af cancerpatienter under indlæggelse kun 

meget lidt ny viden, i forhold til det som er fremkommet. Patienterne finder medpatien-

ter de kan identificere sig med, som har lignende oplevelser med sygdommen som de 

selv og søger information om undersøgelser, hvor medpatienten fortæller, forklarer og 

viser hvordan det har været. Patienterne støtter og skubber til hinanden i de situationer 

der er svære at håndtere så der handles. Samspil af humoristisk og informativ karakter, 

indeholder ofte såvel sympati som empati. Patienten udtrykker sympati for medpatien-

ten, der har samme diagnose som en selv og empati for medpatienten med en anden 

diagnose end en selv. At kunne identificere sig med medpatienten og tale med denne 

skaber ro og beroliger under indlæggelse. Den uformelle interaktion mellem patient og 

medpatient under indlæggelse anses af Wilson og Luker, stadig i høj grad, som værende 

et usynligt og uanalyseret område, der har brug for yderlig belysning (Wilson & Luker 

2005). 

 

 Kulik & Shelbys artikel, “The effcts of fellow patients on the emotional well-being 

and satisfaction with care of postoperative cosmetic surgery patients”, er kommet frem 

til at patienternes samvær har betydning for, i hvor høj grad medpatienterne mestrer det 

postoperative forløb. Patienter med høj medpatientkontakt udtrykker i højere grad at 

have diskuteret procedurer, følelser, postoperativt forløb og modtaget vished og støtte 

fra medpatient. Dette medfører at patienten oplever, at have haft et bedre indlæggelses-

forløb. De mest almindelig positive oplevelser med medpatient postoperativt var emoti-

onel støtte, at lære hvad man kunne forvente og at kunne sammenligne følelser og frem-

gang. Kulik og Shelby anbefaler ligeledes et fremtidigt lignende studie på en almindelig 

somatisk afdeling, for yderlig belysning af emnet (Kulik & Shelby 2000). 

 

Opsummering  

 Samtlige undersøgelser har fokus på patienternes sociale relation som et sted, hvor 

man lærer af og hjælper hinanden under indlæggelse. Patienterne bruger hinanden som 
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informationsressource i søgen efter viden om sociale spilleregler for at kunne begå sig 

som patient, samt viden om egen sygdom. Patienterne vælger at anvende medpatienten i 

sin videnssøgning frem for personalet, fordi patienten repræsenterer erfaringsbaseret 

viden der anses som mere valid, samtidigt med at den kan fortælle noget om patientens 

egen situation. Selvom patienternes sociale relation synes at være et positivt, givende og 

udviklende samvær præget af ressourcer, så danner der sig samtidigt et billede af sam-

været som modsætningsfyldt, hvor medpatienten også kan være en belastning. 

Der er dog ingen tvivl om at patientens oplevelse med medpatienten og deres indbyrdes 

sociale relation under indlæggelse, er et underbelyst undersøgelsesområde såvel natio-

nalt som internationalt. Patienternes funktion som læremester overfor medpatienten un-

der indlæggelse er ikke eksisterende i litteraturen med undtagelse af Album, der som 

den eneste, direkte har udtalt at patienterne lærer af hinanden under indlæggelse. Sam-

menfattende er der indikation for at der foregår såvel støtte som læring mellem patien-

terne. 

 

2.3. Sociokulturel referenceramme 

 Selvom en indlæggelse på hospitalet kan betegnes som en bestemt begivenhed, er det 

samtidigt en del af hverdagslivet. Den danske kultursociolog Birte Bech-Jørgensen be-

skæftiger sig med hverdagslivet og betragter det kort og godt som det liv der leves hver 

dag (Jørgensen 2002:5). Når hverdagslivet undersøges fra en sociologisk vinkel kaldes 

det meget rammene for hverdagssociologi. En af dem som har forsøgt sig med en defi-

nition af hverdagssociologien er Douglas, J., som er citeret i Kristensen & Jakobsens 

introduktion i  bogen ”Hverdagslivet”, redigeret af samme: ”Hverdagssociologien er en 

sociologisk retning der er optaget af at erfare, observere, forstå, beskrive, analysere og 

kommunikere om mennesker der samhandler med hinanden i konkrete situationer (Kri-

stensen & Jakobsen 2005:15). Patient-patient relationen undersøges og analyseres ud fra 

definitionen, med det formål at forstå patienternes oplevelser af den indbyrdes relation 

under hospitaliseringen og det medførende liv, som den enkelte patient er nødt til, for en 

periode, at anse som en del af sin hverdag. 

 I dette speciale anvendes hverdagssociologien derfor som værktøj, til forstå hvad der 

sker patienterne imellem under indlæggelse, som et hverdagsfænomen, hvor patienten 

er i centrum som den primære informant. Sociologien kan ses som generel i forhold til 
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mange andre fag som eksempelvis pædagogik og sygeplejevidenskab (Aubert 1981:12) 

Dette betyder at sociologien som metode eller arbejdsform, kan fortælle noget generelt 

om menneskers samhandling og interaktion uanset hvad specialeområdet hedder eller 

indeholder og bliver også anvendt som sådan, indenfor rammerne af problemformule-

ringen. 

 Det sociologiske sammensættes med det kulturelle, idet enhver interaktion eller sam-

handling kan siges, at finde sted inden en eller anden kulturel ramme. Sociokulturelt 

påpeger Svabø, at vi alle er bærere af værdier og tankesæt fra forskellige subkulturer, 

som afgør hvordan vi tolker vore omgivelser og hvordan vi handler (Svabø : 310). Ved 

at se på hvordan patienterne handler i samspil og hvad der er vigtigt for at oprette, beva-

re og udvikle dette samspil, skabes billeder til forståelse af netop denne kulturelle kon-

tekst. Samtidigt vil analysen sætte fokus på om, og i så fald hvordan, patienterne funge-

rer, som bærere overfor hinanden i den sociale relation, i forhold til at tilegne sig og 

overføre viden om, hvordan de skal begå sig under indlæggelse. Østerberg forklarer 

mennesket, som voksende ind i et samfund og en kultur som to sider af samme sag, 

hvor det sociokulturelle dækker over helheden af den sociale interaktion med medmen-

nesket samt den kulturelle overføring. Gennem deltagelse bliver menneske til menneske 

gennem det sociokulturelles formidling med internalisering af de vigtigste værdier og 

normer som resultat (Østerberg 89-92). Dette betyder at analysen skal beskæftige sig 

med, hvordan patienter lærer at begå sig som patient gennem interaktion med medpati-

enter i et rum, hvor samværet danner ramme for overføring af viden, værdier og normer 

gældende for situationen. Aubert forklarer dette med at den sociale virkelighed fungerer 

som lærermester (Aubert 1981:forord). På denne vis kombineres det sociokulturelle 

aspekt med det læringsmæssige aspekt. 

 

2.3.1. Læring versus socialisering  

 Som det fremgår af litteraturgennemgangen kan der ikke herske megen tvivl om, at 

der foregår en eller anden form for vidensoverføring i patienternes indbyrdes sociale 

relation.  

Teoretikere der beskæftiger sig med læring og socialisering diskuterer til stadighed pro-

blematikken omkring socialisering versus læring og det kan forsvares at være lige så 

nærliggende at beskæftige sig med socialisering som læring i denne sammenhæng. Pati-
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enters oplevelse med medpatienten i et læringsperspektiv, lægger ikke umiddelbart op 

til bevidste formelle læringsprocesser, men nærmere en form for uformel læring. Det 

kan derfor diskuteres, hvor vidt der i patient-patient relationen er tale om socialisering 

af medpatienten ind i patientrollen, eller læring af sociokulturelle spilleregler, for at 

kunne begå sig som patient. I forhold til denne problematik påpeger Peter Jarvis, at 

uformel læring ofte har været undersøgt, men altid er blevet behandlet som socialisering 

(Jarvis 2000: 140). Derfor vil der i analysen blive inddraget litteratur til forståelse af 

patient-patient relationen i et læringsperspektiv, idet patient-patient relationen kan be-

tragtes såvel som en socialiseringsproces som uformel læring. 

 Knud Illeris, velkendt dansk læringsforsker, definerer læring som: ”enhver proces, 

der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyl-

des glemsel, biologisk modning eller aldring”. Dette er en meget bred definition, som 

søger at inddrage alle muligheder og kan ses som forsøg på at bygge bro mellem lærings 

og socialiseringsbegrebet, idet Illeris har kombineret såvel de psykisk kognitive proces-

ser, som de relationelle samspilsprocesser (Illeris 2006:15-16). Denne definition giver 

mulighed for at beskue patient-patient relationen, som indeholdende et læringselement 

situeret i en social relation, i direkte eller indirekte samspil med sociale og samfunds-

mæssige omgivelser.  

Ifølge Nejst Jensen kan læring finde sted hvor som helst og for tilhængere af social læ-

ring, synes det at være mere reglen end undtagelsen, at mennesket altid lærer uanset 

hvilken situation det befinder sig i (Jensen 2005:8-8; Wenger: 156; Lave & Wenger:188; 

Lave: 43). Dette åbner mulighed for, at anskue den vidensoverføring der foregår mellem 

patienter under indlæggelse som læring, selvom det umiddelbart ikke er det der bevidst 

fokuseres på.  

 

2.3.2. Den sociale relation som et læringsrum 

 Læring kan karakteriseres gennem forskellige typer af læringsprocesser, som hænger 

sammen med to variable: den sociale sammenhæng læreprocesserne foregår i, samt 

hvorvidt læringen er intenderet eller ej (fig 1). I forhold til problemformuleringen bety-

der dette, at der i analyse af datamaterialet skal fokuseres på patient-patient relationen, 

som et socialt læringsrum samtidigt med en vurdering af, i hvilken grad der kan tales 

om intenderet vidensoverføring. 
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Det sociale rum hvori læring finder sted, kan i princippet være et hvilket som helst rum, 

hvori vi som mennesker udfolder os praktisk og interagerer med verden. Det som defi-

nerer læringsrummet er, hvordan vi fungerer heri. Når mennesker involverer sig aktivt 

og skabende som livssammenhæng defineres læringsrum, hvor det fysiske rum får kun 

betydning, fordi det indgår i en livssammenhæng for mennesket (Olesen 2005:139-140). 

 Der er argumenteret for, at en indlæggelse er en del af patientens livssammenhæng, 

en del af hverdagslivet, noget som det enkelte menneske mere eller mindre kan kontrol-

lere og derfor nødvendigvis må forholde sig til. Patient-patient relationen vil anskues 

som et læringsrum, hvor mennesket har mulighed for at forøge sin viden om verden, sin 

viden om sig selv og sin evne til at handle realistisk. Det sociale rum er lig med hver-

dagslivet (Olesen 2005:148-149). 

På denne vis væves hverdagslivet, som sociokulturelt fænomen, sammen med patient-

patient relationen som socialt læringsrum, med mulighed vidensudveksling. 

 Nedenstående præsenterede referencerammer danner baggrund for min forforståelse 

før undersøgelsens datakonstruktioner og vil bringes i spil gennem analyse og fortolk-

ning af det empiriske materiale i afsnit 4 og 5. 

 

 

Hvorvidt læringen er intenderet eller ej: 

Den sociale sam-

menhæng lærepro-

cesserne foregår i:  

Læringen er  

intenderet 

Læringen er inten-

deret 

Læringen er ikke 

intenderet 

Planlagte  

læringsaktiviteter 

Formelle  

læreprocesser 

  

Planlagte aktiviteter  Ikke-formelle  

Læreprocesser 

 

Ingen planlægning   Uformelle 

Læreprocesser 

Fig. 1: Forskellige slags læreprocesser (Jensen 2005:10). 
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3. Ramme for metode 

 I dette afsnit uddybes de overvejelser der har været i forbindelse med valget af felt-

arbejde som metodisk tilgang i felten, samt argumentation for samme. Overvejelser ved-

rørende deltagende observation, interviews og uformelle samtaler som anvendte feltme-

todiske redskaber, vil blive præsenteret og diskuteres og afsluttende beskrives undersø-

gelsens analysemodel.  

 

3.1. Indledende metodiske overvejelser 

 De første spæde overvejelser vedrørende designtype til dette speciale, gik på hvor-

vidt det skulle være kvantitativ eller kvalitativ tilgang. En del af svaret lå i følgende 

udsagn om kvantitativ og kvalitativ metodetilgang. Om den kvantitative siges:”they 

know what they do not know”. Om den kvalitative siges: ”are not knowing what is not 

known” (Polit & Hungler 1995:208). Undersøges der kvantitativt vides normalvis hvad 

der søges efter, og derfor er der ikke brug for at udforske, hvorimod den kvalitative til-

gang har brug for at udforske, idet der ikke vides hvad der ledes efter - det som ikke er 

kendt endnu, vides intet om. Med baggrund i den sparsomme litteratur på området, var 

det yderst vanskeligt at gennemskue patientens oplevelse af forholdet til medpatienten 

og dermed vanskeligt præcis at klarlægge undersøgelsesspørgsmål og problemformule-

ring forud for undersøgelsen. Dette resulterede i at metodevalget faldt på det kvalitative 

eksplorerende design, med en etnografisk inspireret undersøgelsestilgang, indeholdende 

deltagende observation, formelle og uformelle samtaler samt semistrukturerede inter-

views. Denne tilgang anses som den bedste tilgang til at udforske og afdække patienter-

nes oplevelser, i forhold til målet om, at udvide forståelsen af patientens oplevelse, hvor 

deltagelsen, samtalen og det at lytte til patienten, for at få indsigt, har været den fore-

trukne og mest logiske tilgang. Flere teoretikere anser for så vidt også den kvalitative 

tilgang som relevant, når målet er at frembringe forståelse i den direkte ansigt til ansigt 

konfrontation med mennesket. Det eksplorative design giver netop mulighed for at 

bringe nye og uventede aspekter af de udforskede fænomener frem og herigennem op-

dage nye dimensioner af emnet (Kvale 2002:75-78, 107, Harboe 1999:23-38). 
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3.2. Præsentation og diskussion af feltarbejdet som metode 

 Med valget om en kvalitativ tilgang faldt det naturligt at vælge feltmetodik som me-

tode. Dette valg bunder i, at etnografisk inspireret forskning, herunder feltmetodikken, 

er en metode som breder sig indenfor sygeplejeforskningen, hvor flere såvel danske som 

udenlandske undersøgelser allerede har anvendt feltmetodik i kvalitativ forskning. De 

danske sygeplejersker Helle Plough Hansen og Jette Joost Michaelsen, har undersøgt 

forhold mellem patienter og plejepersonale på henholdsvis en hospitalsafdeling og i 

hjemmeplejen og den norske sygeplejerske og pædagog Kristin Heggen, har i sin dok-

torafhandling undersøgt forhold omkring sygeplejestuderendes praksislæring på en ho-

spitalsafdeling – alle med feltmetodisk tilgang med det formål at udvinde forståelse 

(Hansen 1995, Michaelsen 1999,Heggen 1995). Dette argumenterer for feltmetodik som 

en plausibel tilgang i sygeplejefaglig sammenhæng og ikke kun indenfor dets oprindeli-

ge etnografiske og antropologiske område. Kalleberg pointerer netop at feltmetodikken 

ikke afgrænser sig til etnografi og socialantropologi (Hammersley & Atkinson 1998:12). 

Såvel Hansen som Heggen har gennem deres publicerede undersøgelser bevist, at felt-

metodik ikke kun er en gangbar metode, men derimod en yderst anvendelig metode, til 

at belyse og skabe forståelse i sygeplejefaglig sammenhæng.  

 I denne undersøgelse er der valgt en feltmetodisk tilgang med en kombineret fæno-

menologisk og hermeneutisk videnskabelig ramme. Den feltmetodiske tilgang er oprin-

deligt et etnografisk værktøj, der i denne undersøgelse anvendes i en anden sammen-

hæng, nemlig i sygeplejefaget.  

 Der er delte meninger om, hvor vidt der er hensigtsmæssigt at lave undersøgelser 

indenfor den kultur man kommer fra. James Spradley, hvis fremgangsmåde til etnogra-

fisk undersøgelse i væsentlig grad er anvendt i denne undersøgelse, siger at man ikke 

bør lave forskning i egen kultur, fordi det ikke er muligt at sætte sin forforståelse i bero 

(Spradley 1979,1980). Jeg mener, at det kan diskuteres i hvilken grad netop denne un-

dersøgelse kan ses som befindende sig i egen kultur. Ja, jeg har valgt et rum, som jeg 

har været vant til at bevæge mig i, men ikke som patient – faktisk har jeg kun selv været 

patient to gange for mange år siden og uden nævneværdig oplevelser, men jeg har jo 

aldrig hverken været sygeplejerske eller patient i netop denne kontekst som undersøges. 

Så selv om jeg er sygeplejerske og laver feltarbejde på et hospital, så er der 2 ubekendte 

– afdelingen og patientrollen. Derfor mener jeg, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, 
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om feltarbejdet er undersøgt indenfor egen kultur og under alle omstændigheder er det 

en vurderingssag, i hvilken grad min forforståelse indvirker på resultatet.  

 

3.2.1. Udvælgelse af kontekst 

 Under litteraturgennemgangen blev det synligt at undersøgelser med fokus på patien-

ters oplevelse med medpatienter først og fremmest er yderst begrænset, men også pri-

mært har været udforsket blandt patienter med cancer. Ønsket er gennem denne under-

søgelse at søge viden om og forståelse af hvordan patienter oplever samværet med med-

patienten generelt, med den grundlæggende antagelse om, at alle patienter under ind-

læggelse har sammenlignelige oplevelser uanset diagnose. Der er taget skriftlig kontakt 

til chefsygeplejersken på et større dansk hospital, som har skabt kontakten til afdelinger 

med interesse for projektet. 

  Valget faldt på en medicinsk afdeling uden personlig præference og personligt kend-

skab. Afdelingen har plads til 16 patienter, såvel mænd som kvinder, med 5 to-

sengsstuer og 6 enkeltstuer. De 5 to-sengsstuer ligger i forlængelse af hinanden rent 

geografisk. Givet tidsperspektivet for feltarbejdet, giver denne afdeling mulighed for, at 

bevare overblikket over hvilke patienter der er indlagt hvor, hvornår og hvor længe, 

samt afdelingens strukturelle opbygning. Kontakten til afdelingen gik gennem afde-

lingssygeplejersken, som har informeret såvel læger som plejepersonale om projektet 

forud for min tilstedeværelse, og der blev udformet en informationsskrivelse til opslag i 

såvel personalestue som afdelingskontor (Bilag 1). I samarbejde med afdelingssygeple-

jersken udvalgtes de dage jeg ville være til stede på afdelingen, så personalet altid vidste 

hvornår jeg skulle være der og hvad hensigten med min tilstedeværelse var.  

 

3.2.2. Refleksion og egen påvirkning af felten 

 Det overordnede formål med feltmetodikken ifølge den amerikanske antropolog 

James Spradley er: “to discover the cultural knowledge people are using to organize 

their behaviour and interpret their experience” og her igennem”to understand another 

way of life from the natives point of view” (Spradley 1980:1, 3). Nøgleordet for feltar-

bejdet er netop forståelse, hvor feltmetodikken skal ses som et fundamentalt værktøj, til 

at forstå os selv og andre (Spradley 1980:30). 
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Fokus for denne undersøgelse er patientens oplevelse med medpatienten, med den hen-

sigt at komme frem til en forståelse af patientens erfaring indenfor den afgrænsede soci-

ale og kulturelle kontekst patienterne indgår i under indlæggelse. Som Kalleberg ud-

trykker det, skal der udvikles en virkelighedsnær forståelse af patientens oplevelse og 

erfaring med medpatienten under indlæggelse, gennem ophold og deltagelse i patienter-

nes sociale kontekst (Kalleberg i Hammersley & Atkinson 1996:8). Dermed bliver felt-

arbejderen tilstedeværelse i felten sammen med patienten af afgørende betydning, idet 

det er feltarbejderens omgang med og observationer af patienterne, der skal ligge til 

grund for forståelse ud fra patientens erfaring.  

For at feltarbejderen giver sig selv de bedste betingelser for at indfange patientens leve-

de erfaring, kræves øje på adskillige nøgleområder for feltmetodikken, hvor fokus sæt-

tes på patientens sociale liv med medpatienten, som det foregår for øjnene af observatø-

ren. For de to amerikanske sociologer Hammersley og Atkinson, er et af nøgleområder-

ne i feltmetodikken, at feltarbejderen formår at reflektere over egen påvirkning i felten 

(Hammersley & Atkinson 1996:48). En sådan refleksion fordrer bevidsthed. Dette er en 

holdning såvel Spradley som Cato Wadel støtter op omkring. Feltarbejderen skal være 

forsker på sig selv og gennem kritisk refleksion være bevidst om de roller, der er mulig-

hed for at anvende og der igennem udnytte egen påvirkning som en positiv ressource i 

feltarbejdet (Spradley 1979:4,Wadel 1991:21,59). 

  I feltarbejdet valgte jeg at anvende rollen som studerende, for at blive accepteret af 

patienterne som en af deres egne, frem for at blive identificeret med plejepersonalet. 

Der blev reflekteret over egen påklædning og hvorledes denne kunne bidrage til at blive 

en del af patientgruppen. Valget faldt på cowboybukser og en hvid skjorte, hvor skiltet 

med navn og titel som studerende sad på. Denne påklædning blev anvendt under hele 

forløbet uden undtagelse og det viste sig at være et godt valg, idet patienterne lagde 

mærke til, at jeg så anderledes ud og derfor søgte kontakt. På denne måde blev rollefor-

delingen hurtigt klargjort mellem patienten og jeg, hvilket skabte en umiddelbart accept, 

der gav adgang til patientstuerne. Dette er en pointe der i feltarbejdet fremhæves som 

essentiel for tilliden mellem feltarbejder og informant (Spradley 1979:26-28, Ham-

mersley & Atkinson 1996:49, Wadel 1991:32-34). 

 Feltarbejderens påvirkning af felten og feltens påvirkning af feltarbejderen, er en 

tilbage-vendende problematik, der skal tages stilling til under hele undersøgelsesproces-
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sen og som kræver kontinuerlig refleksion, idet denne tilstedeværelse kan have indfly-

delse på informanterne og dermed på resultatet af undersøgelsen. I stedet for at anse 

egen påvirkning af felten som en mulig bias, er der under feltarbejdet i dette speciale i 

stedet reflekteret såvel før som efter hver kontakt med patienten, for netop at udnytte 

egenpåvirkningen positivt under alle faser af feltarbejdet. Refleksionen giver rum for 

udnyttelse af egenpåvirkningen frem for at forsøge at eliminere den og på denne måde 

bliver egenpåvirkningen et bevidst værktøj, der kan bruges konstruktivt i arbejdsproces-

sen. Feltarbejderen bør helt fra starten have en forskningsstrategi, der kræver refleksivi-

tet i alle trin af projektet, for at sikre bevidsthed, idet det er bevidstheden som guider 

feltarbejderen igennem projektet (Larsen 2006:14-15, Hammersley & Atkinson 

1996:48-49,54).  

 Ved at udnytte bevidstheden om egenpåvirkningen i omgangen med patienten på 

afdelingen, lykkedes det at komme såvel fysisk som mentalt tæt på informanten og der-

igennem få lov til at studere patientens liv, som det leves i den sociale og kulturelle kon-

tekst indlæggelsen byder. Dette har haft stor betydning i forhold til dataindsamlingen, 

idet patienten meget hurtigt anså mig som ”en af deres”, hvilket bevirkede, at jeg blev 

mit eget forskningsinstrument, hvor udfordringen lå i balancegangen mellem egen for-

ankring i sygeplejekulturen og indlevelsen i patientens liv under indlæggelse.  

 

3.2.3. Deltagende observation 

 Allerede efter de første observationsdage, blev det tydeligt at måden at få patienten i 

tale på, var gennem deltagelse ved morgenmaden i køkkenet. Mennesket er åbenbart 

nysgerrigt af natur, så når jeg sad i køkkenet med mit notatpapir, skabtes et forum hvor 

patienterne kom til mig og spurgte hvad jeg lavede. Dermed viste alle som havde været 

i køkkenet, hvad jeg var i gang med og at de ville se mig i afdelingen under deres ind-

læggelse. Dette blev rigtig synligt i uge 3, hvor jeg simpelthen startede bevidst med at 

gå på gangen inden morgenmaden, fordi jeg oplevede, at patienterne ventede på, at 

morgenmaden skulle blive klar og i den forbindelse gik ud af stuerne og kiggede sig 

omkring. Når jeg befandt mig på gangen i dette tidsrum, opstod kontakt, hvor jeg nær-

mest blev inviteret til at komme ind i køkkenet. Dette skabte en uformel samtale, hvor 

der blev spurgt til hvad jeg lavede og samtidigt fik jeg så mit budskab ud til flere patien-

ter på samme tid og gjort opmærksom på, min synlighed i afdelingen, at jeg muligvis 
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ville komme ind på nogle af stuerne og at de var velkomne til at spørge, hvis der var 

noget de havde brug for at vide. Dette skabte en meget afslappet stemning mellem pati-

enterne og jeg og det blev på denne måde lettere for mig, at træde ind i det private rum 

på stuen, selvom patienterne og jeg ikke havde noget kendskab til hinanden forud. 

 Denne første kontakt skabte genkendelse hver gang jeg mødte en patient og jeg blev 

nærmest inviteret ind på patientstuerne til en snak. Jeg fik på denne måde mulighed for, 

at bevæge mig rundt på afdelingens patientstuer og på denne måde kritisk udvælge de 

informanter der skulle interviewes.  

 Feltarbejdet er udformet med mig, som deltagende observatør, men i forskellig grad 

afhængigt af situationen. Spradley skelner mellem flere grader af deltagelse for forske-

ren, som ikke-deltagende, passiv deltagende, moderat deltagende og aktiv deltagende 

(Spradley 1980:59). Der har været observationssituationer, hvor jeg har siddet som en 

lus på væggen som ikke-deltagende, men der har også været uformelle samtaler, hvor 

jeg har indgået fuldt aktivt som en del af fællesskabet. Der har været islæt af alle delta-

gende grader i de fleste situationer, som produkt af egen vurdering af, hvad der ville 

være den bedste strategi i situationen, for at få det bedste resultat, men også kombineret 

med patienternes behov, idet de til enhver tid har været udgangspunktet. 

 Observationsarbejdet er udført med baggrund i Spradleys anvisninger for feltarbejde, 

hvor udgangspunktet er en forståelse af den sociale situation som indeholdende 3 tema-

er: sted, aktør og aktivitet. De 3 temaer er suppleret med yderlig 6 observationspunkter: 

objekt, handling, hændelse, tid, forløb og følelser (Spradley 1980:78). Dette har i alt 

givet 9 punkter som guideline for observationsarbejdet i felten.  

 Observationerne blev nedfældet som noter i situationen så konkret og virkeligheds-

nært som muligt, og/eller i umiddelbar forlængelse af situationen, eller optaget på lydfil. 

Noterne er derefter uddybet hjemme om aftenen, mens observationssituationerne stadig 

var frisk i hukommelsen og lydfilerne er transskriberet senest dagen efter. Spradley an-

befaler, at observationsnoter nedskrives i det konkrete sprog informanten anvender og 

bearbejdes umiddelbart i forlængelse af feltarbejdet, for ikke ubevidst at omskrive eller 

glemme det observerede (Spradley 1980:65-72). 

 Deltagende observation indeholder to modsatrettede fænomener, der skal arbejde 

sammen under feltarbejdet. Feltarbejderens deltagelse fordrer indlevelse og nærhed i 

informantens liv, samtidig med at observation kræver en vis distance, for at kunne iden-
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tificere det der normalvis anses som overflødigt. At kunne identificere situationer og 

adfærd, i situationer som normalvis overses eller anses for uvæsentlige, er essentielt for 

feltarbejdet. Spradley taler her om at feltarbejderen har den ”brede linse” på (Spradley 

1980:56). 

 I feltmetodikken er endnu et af nøgleområderne netop, at feltarbejderen mestrer ba-

lance-gangen mellem det, at skulle indleve sig og identificere sig med informantens liv, 

men samtidig bevare og ihukomme eget ærinde. Feltarbejderen er afhængig af, at kunne 

studere informantens liv, som grundlag for forståelse, hvilket bliver en balancegang 

mellem nærhed og distance, med risiko for såvel over- som under identifikation. Over-

identifikationen opstår når feltarbejderen kommer til at føle sig for meget hjemme i si-

tuationen. Litteraturen kalder dette fænomen at ”go native” og opstår som et resultat af, 

at feltarbejderen ikke har formået, at skabe den nødvendige afstand til projektets ele-

menter. Når feltarbejderen begynder at føle sig hjemme i situationen, er der fare for at 

overgive sig og ikke opretholde den nødvendige afstand. Omvendt kan der opstå etno-

centrisme ved underidentifikation, hvor feltarbejderen distancerer sig for meget og der-

med ikke kommer ind under huden på projektets elementer (Hammersley & Atkinson 

1996:11,142). Vigtigheden af denne balancegang mellem nærhed og afstand i feltarbej-

det, blev i høj grad taget højde for under udførelsen af feltarbejdet, hvor daglig refleksi-

onen over eget ståsted og interaktion med patienterne, har været nøgleordet, for at sikre 

den nødvendige nærhed og afstand til situationerne, for dermed at undgå såvel over- 

som underidentifikation.  

 Risiko for etnocentrisme ligger i kortene, grundet den sygeplejefaglige baggrund. 

Patientens perspektiv er dog en helt anden indgangsvinkel, end det perspektiv sygeple-

jersken normalvis arbejder ud fra, hvor tilstedeværelsen på patientstuen har en specifik 

praktisk funktion i samarbejde med andet plejepersonale. På denne måde er patientens 

oplevelse med medpatienten under indlæggelse et ukendt kulturelt område i denne 

sammenhæng og en kontekst der bør fremme evnen til, at sætte fordommene i spil. 

 

3.2.4. Tidsperspektivet for feltarbejdet 

 Såvel udformningen af specialets skriftlige del, som feltarbejdet er blevet udformet 

indenfor et tidsperspektiv på 6 måneders reel arbejdstid. Tiden er blevet fremhævet som 

en faktor der skal tages hensyn til i feltforskning, idet tiden kan have betydning for re-
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sultatet af undersøgelsen (Hammersley & Atkinson 1996). Tidsperspektivet på et halvt 

år er blevet prioriteret med 6 uger til feltarbejdet på afdelingen, samt 20 uger til den 

skriftlige udformning af specialet. Tidsperspektivet begrænser muligheden for en fuld-

stændig tilbundsgående undersøgelse af forholdene vedrørende det udvalgte emne og 

dermed må specialets resultater kun opfattes som en udvidelse af det nuværende vi-

densgrundlag om patienters oplevelse af og erfaring med medpatienter og ikke som den 

fulde sandhed. Såvel Spradley som Wadel påpeger, at udførelse af feltarbejde kræver tid, 

for at feltarbejderen kan leve sig ind i, hvad der har betydning for informanten og jo 

længere tid feltarbejderens undersøgelse varer, desto større mulighed er der for refleksi-

on og vidensudvikling (Spradley 1980, Wadel 1991:129). 

 

3.2.5. Udvælgelse af informanter 

 Studiet omfatter 6 formelle informanter og et ukendt antal uformelle informanter der 

indgår som brudstykker i observation, med såvel verbal som nonverbal kommunikation.  

 

Fig. 2: Oversigt over undersøgelsens formelle informanters køn, alder, indlæggelser og indlæggelsesdage 

Patientnr. Køn Alder Indlæggelser Indlæggelsesdage Kilde i tekst 

1 K 45 Flere >7 dage  Inf. 1 

2 K 81 Flere >7dage Inf. 2 

3 K 32 En <7dage Inf. 3 

4 K 58 Flere >7dage Inf. 4 

5 K 64 Flere >7dage Inf. 5 

6 K 44 Flere <7dage Inf. 6 
*Uformelle informanter er ikke inddraget i figuren men bliver betegnet som (uformel inf.) i teksten 

 

De formelle informanter er udvalgt på baggrund af observation og uformelle samtaler 

med patienterne. Udvælgelsen er effektueret med inspiration hos Steen Wackerhausens 

kausalt-felt metode til udvælgelse af informanter i kvalitative undersøgelser, hvor ud-

vælgelseskriterier konstrueres i det kausale felt, med øje for de forhold der påvirker, 

eller kan påvirke fænomenet (Wackerhausen 1996).  

Observationerne synliggjorde de oplevelser og erfaringer patienterne havde med at være 

patient, samt måden hvorpå patienterne fungerede sammen, hvilket resulterede i en lø-

bende udvælgelse af repræsentative informanter i forhold til den information der kom 
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frem gennem observationerne. Patienten blev mundtligt og skriftligt informeret om pro-

jektet, adspurgt om deltagelse og hvis han/hun accepterede, blev der udleveret og under-

skrevet samtykkeerklæring, som efterfølgende blev lagt i patientens sygeplejejournal 

(bilag 2, bilag 3).  

 Det var ikke på forhånd muligt at fastlægge hvor mange interviews der skulle til for 

at være dækkende, men efter 6 interviews tegnede der sig efterhånden et billede hvor 

adskillige temaer var synligt gennemgående. Med tidsperspektivet for specialet in mente, 

blev der truffet beslutning om at afslutte feltarbejdet efter 6. interview, velvidende om at 

et større datamateriale sandsynligvis kunne give et bedre og mere uddybende billede af 

patientens oplevelse. Wackerhausen påpeger dog, at selv et lille antal interviews kan 

være kvalitativt dækkende, med det forbehold, at resultatet ikke kan betragtes som et 

fuldstændigt kvalitativt billede, men derimod et billede af nogle af de kvalitative mani-

festationer (Wackerhausen 1996). Set i dette lys kan denne mindre kvalitative undersø-

gelse også have betydning som udvidelse af vidensgrundlaget på dette område, selvom 

det ikke kan betragtes som alment gældende. 

 

3.2.6. Interview og transskribering 

 De 6 formelle interviews er alle udført på afdelingen i et separat aflukke eller på pa-

tientstuen, i tiden fra den tredje til den sjette uge. Dermed er der lavet 6 formelle inter-

views på 4 uger, af hver omtrent 30 minutter varighed. Formålet med interviewene var, 

at uddybe forståelsen, med udgangspunkt i observationssituationer forud. Interviews 

gav mulighed for at stille spørgsmål til patientens liv som det viste sig, ud fra en be-

tragtning om, at en del af vores kultur er indkodet i den måde vi taler på. Det sprogligt 

udtalte bruges i dette speciale i kombination med såvel det adfærdsmæssige som arte-

fakter. Forforståelsen er med inspiration fra Spradley’s etnografiske interview, i kombi-

nation med dele af Steiner Kvales kvalitative interview (Spradley 1979, Kvale 2002). 

Kombinationen er valgt, fordi disse to tilgange kan supplere hinanden rent teknisk og 

dermed give basis for at udnytte interviewsituationen optimalt, som redskab til at få 

viden frem om patientens oplevelse med medpatienten.  

Grundelementer hentet fra det etnografiske interviewet ifølge Spradley, har været at 1) 

få informanten til at tale og gentage forklaringer, for at sikre egen forståelse af infor-

mantens udlægning, 1) parafrasere som redskab til såvel anerkendelse af informantens 
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sprog og kultur, som en måde at få informanten til at tale videre og 3) undlade at spørge 

efter mening, men derimod efter brug, forstået som en måde at forhindre egen for-

forståelse i at manipulere informantens svar i en bestemt retning (Spradley 1979:83). 

Disse grundelementer er integreret i interviewsituationen, med hensigten at udvinde ny 

viden, men også som et værktøj til at udnytte egenpåvirkningen og dermed kontrollere 

den magtassymmetri der, måtte være mellem interviewer og informant. Kvale påpeger, 

at der i det professionelle interview normalvis er magtassymmetri, idet det er en profes-

sionel der udspørger en naiv og derfor kan interviewsituationen ikke betegnes som en 

gensidig samtale (Kvale 2001:32,131). Midlet til at udnytte egenpåvirkningen i inter-

viewsituationen, ligger i høj grad i egne kvalifikationer og holdninger, hvor jeg ved 

hjælp af daglig refleksion over egen påvirkning, erindrede mig selv om at være imøde-

kommende og venlig, lyttende og empatisk samt åben og fordomsfri, som beskrevet af 

Kvale som kvalifikationskriterier for intervieweren (Kvale 2001:152-153). Denne for-

forståelse af hvordan intervieweren kan skabe et gunstigt miljø mellem interviewer og 

informant, har dannet rammen for interviewsituationen og er blandt andet blevet udført i 

interviewsituationen gennem empatisk fokus på informanten. Uddybende vendinger der 

er anvendt i denne forbindelse er: ”…kan du uddybe… ?”,  ”…kan du beskrive…?” 

og ”….kan du forsøge at sætte ord på…?”. 

 Forud for interviewsituationen var der forberedt en vejledende interviewguide. Den-

ne er anvendt som guideline, til at holde eget mål for øje og hjælpe informanten ind på 

sporet igen når nødvendigt. Jeg forsøgte hele tiden at få informanten til at tale og selv 

stille spørgsmål ud fra patientens udtrykte oplevelser på afslappet og venskabelig måde. 

Ifølge Spradley opnås det bedste interview, når forskeren formår at udforme interviewet, 

så informanten opfatter det som en almindelig samtale (Spradley 1979:58).  I kraft af 

den forudgående observationstid, var der allerede inden interviewet skabt en tillid imel-

lem os, som tillagde interviewsituationen en afslappet atmosfære, hvor informanten frit 

fortalte om sine oplevelser med medpatienter under den nuværende indlæggelse, men 

også drog paralleller i et retrospektiv perspektiv til tidligere indlæggelser. Interviewet 

blev et samarbejde bygget op omkring gensidig tillid, ikke mindst fordi, såvel informan-

ten som jeg selv, klart vidste hvad situationen drejede sig om. Informanten blev en aktiv 

deltager i projektet (Spradley 1979:82-83). 
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 De 6 formelle interviews er alle blevet optaget på lydfil og efterfølgende transskribe-

ret ved hjælp af Windows Media Player. Der har desuden været adskillige uformelle og 

formelle samtaler patienterne imellem samt mellem patienterne og jeg, hvoraf nogle er 

blevet optaget på lydfil, hvor det har været muligt og andre er blevet nedskrevet kort 

efter sessionerne ud fra noter taget i situationen. Interviewnoterne er blevet behandlet på 

samme vis som beskrevet under observationsnoter. Det empiriske materiale favner i alt 

lidt over 260.000 tegn hvilket svarer til 73 sider med enkelt linieafstand.  

 

3.2.7. Etiske overvejelser 

 Som en naturlig del af undersøgelsesforløbet, indgår etiske overvejelser omkring de 

mennesker som inddrages og medvirker i processen. For at sikre, at undersøgelsen af 

patient-patient relationen var i tråd med gældende regler på området, blev der i første 

omgang rettet henvendelse til såvel Datatilsynet som Den Videnskabsetiske Komite, 

som begge meldte tilbage med godkendelse (bilag 4).  

Datatilsynets tilladelse er givet ud fra persondatalovens § 10, jf. § 50, stk. 1, nr. 1, som 

omhandler vilkår for behandling af følsomme data (bilag 5). I dataindsamlingen er der 

hele vejen igennem taget højde for anonymisering af informanten og beskyttelse af per-

sonlige oplysninger. Alle informanter er anonymiseret i observations –og feltnoter samt 

interviews. Informanterne figurerer på intet tidspunkt ved hverken navn eller diagnose 

og heller ikke hverken afdelingen eller hospitalets navn indgår i datamaterialet. Infor-

manterne er informeret om dette og har indvilget i, at brudstykker af samtaler kan indgå 

i publikation, hvor de muligvis vil kunne genkende dele af det de har fortalt. 

 Omfattet af anmeldelsespligten til Komiteen er "biomedicinske forskningsprojekter". 

Herved forstås "et biomedicinsk forskningsprojekt, der er tilrettelagt efter videnskabelig 

metode, og som tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om menneskets biologiske 

og psykologiske processer enten i forhold til raske mennesker eller til at forebygge, er-

kende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter, herun-

der påvirke legemsfunktioner". Undersøgelser, hvor metoden alene består af spørge-

skemaundersøgelser (eller interviewundersøgelser) eller en ren registerundersøgelser 

skal ikke anmeldes til komiteen, medmindre de tillige omfatter menneskeligt biologisk 

materiale, jf. komitelovens § 8, stk. 3. Der er ikke umiddelbart noget som leder frem til, 
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at denne undersøgelse går ind under et biomedicinsk undersøgelsesprojekt og derfor var 

det umiddelbart ikke nødvendigt at anmelde undersøgelsen, men dette er gjort alligevel. 

 Som før nævnt, er informanterne alle forud for deltagelse i undersøgelsen informeret 

såvel mundtligt som skriftligt omkring udformning og formål med undersøgelsen. Der 

er desuden pointeret overfor informanterne, at de til enhver tid kan trække deres udsagn 

fra undersøgelsen uden yderlig begrundelse. Alle har underskrevet informeret samtykke 

og dette er forblevet på afdelingen i journalen for at beskytte patienten i forhold til data-

loven. 

 

3.3. Analysemodel til empirien  

 I dette afsnit præsenteres analysemetoden der anvendes til bearbejdning af tekstmate-

rialet fra feltarbejdet. Formålet med undersøgelsen i denne opgave er, som før nævnt, at 

afdække oplevelser mellem patienter under indlæggelse ud fra et patientperspektiv. Den 

kvalitative tilgang fordrer et kvalitativt analyseredskab i relation til problemformulerin-

gens mål. Der er dog ikke kun et analyseredskab at anvende til dette, men derimod ad-

skillige muligheder. Litteraturstudiet har blandt andet synliggjort, at kvalitative data kan 

analyseres på forskellig vis så længe det gøres stringent, synligt og tydelig, således at 

modtageren kan gennemskue og efterprøve metoden. Der er derfor ikke tale om en be-

stemt måde at gå til en kvalitativ tekst på, men derimod mange måder afhængigt af pro-

blemstillingen, men alle med det formål at undersøge og løse et problem (Jensen, 

1997:7, 21, Dey 1998:1,2).  

 Den valgte analysestrategi for denne opgave er, med fodfæste i hermeneutikken, in-

spireret af Ian Dey’s kvalitative analyseredskab som præsenteret i bogen ”Qualitative 

Data Analysis – a user-friendly guide for social scientists”(Dey 1998). Netop denne 

tilgang til analyse af empirien er valgt ud fra den betragtning, at kategorisering er et 

anvendeligt værktøj til at fokusere på og frembringe de oplevelser og erfaringer, der 

kommer til udtryk i situationen og den betydning disse har for den der erfarer. Samtidigt 

er dette er en pragmatisk fremgangs-måde, hvor udviklingen af analysen afhænger af 

forskerens erfaring og forforståelse, samt evne til at fremkomme med ideer. Analyse-

modellen lægger op til et dialektisk spil mellem ideer og data til nuancering af problem-

stillingen (Dey 1998:6-7,10). Den samlede datamængde bliver derfor analyseret med 

baggrund i min forforståelse og skal ses som et produkt af såvel mit videnskabsfilosofi-
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ske ståsted, som min sygeplejefaglige viden på nuværende tidspunkt. Samtidigt pointe-

rer Dey, at løbende refleksion påvirker de konstruerede data i analysen. Data skal derfor 

ikke ses som noget feltarbejderen indsamler, men derimod som en konstruktion af data, 

som udvikles af feltarbejderen, med dennes påvirkning fra start til slut – et argument 

som også pointeres gennem den valgte feltmetodiske tilgang (Dey 1998:15).  

 Dey foreslår anvendelse af computerprogrammer til blandt andet kodning og katego-

risering i analysen. Han anser anvendelse af computersoftware som et fleksibelt og 

pragmatisk redskab i analysearbejdet, som kan forstærke den kvalitative metode (Dey 

1998:4-5). Computeren er i dette speciale anvendt mest muligt i alle faser, men ikke 

med et specifikt program til analyse af kvalitative data og selve kodningen og kategori-

sering er udført gennem adskillige manuelle gennemlæsninger. 

 Dey beskriver analysen som en konceptuel proces, forstået som begrebsdannelse, 

hvor de originale data i første omgang splittes, klassificeres og kategoriseres, for deref-

ter med udgangspunkt i kategorierne, at videreanalysere, organisere og fortolke (Dey 

1998:94-151). Dey anvender selv begreberne konceptualisering og rekonceptualise-

ring i forbindelse med analysens to-deling. Jeg vælger derfor at anvende disse begreber 

direkte oversat som overskrifter for det praktiske anvendelseforløb (Dey 

1998:30,129,131). 

 

3.3.1. Analysens konceptualisering  

 Konceptualiseringen er et begreb der anvendes, om den analyseproces de originale 

data gennemgår, fra råmateriale til den første hovedkategorisering og underkategorise-

ring. I denne opgave består den samlede datamængde af 73 sider, indeholdende data fra 

interviews, observationer og samtaler, som betragtes som en samlet datakonstruktion. 

Datamængden fremstår som multiple enkeltsituationer, som efter gentagne gennemlæs-

ninger, har givet et helhedsindtryk af situationerne, samt hvad der har betydning for 

patienterne i situationen. Kategoriseringen er foretaget med et fælles spørgsmål gen-

nemgående for alle datastykker: ”hvad handler dette om for patienten?”. Teksten er ble-

vet vurderet og sorteret i datastykker og inddelt ud fra samhørighed under fælles temaer 

af betydning for patienterne og deres indbyrdes forhold under indlæggelse. Derved er 

noget data blevet mere synligt end andet og kategorier opstået som ramme for forståelse 

af patientens oplevelse. Dey forklarer kategoriseringsprocessen med en puslespilsmeta-

 36



for, hvor den kvalitative analyse ikke kun indeholder elementerne, at skille ad for at 

samle igen, men derimod også en vis udformning af brikkerne (Dey 1998:19,40).  

 Selve kodningen og kategoriseringen er foretaget manuelt ved hjælp af farvet over-

stregning og nummerering af alle datastykker i forhold til den tildelte kategori. Derefter 

er alle datastykkerne overført fra originalteksten til separate kategoriinddelte dokumen-

ter, for at blive videre bearbejdet.  

 Der er udledt 3 hovedkategorier, som alle indeholder adskillige underkategorier, 

hvori patientens oplevelse af med medpatienten repræsenteres. Disse kategorier er: 1) at 

lære medpatienten at kende og 2) at begå sig som patient i den sociale relation og 3) at 

dele erfaringer under indlæggelse.  

 I afsnit 4. Resultater, analyse og diskussion af konceptualiseringskategorierne, frem-

stilles kategorierne, ved at gøre brug af citater og udpluk fra datastykkerne, for at give et 

uddybende og validt billede af virkeligheden set fra patientens perspektiv.  

 

3.3.2. Analysens rekonceptualisering 

 Begrebet rekonceptualiseringen anvendes om den efterfølgende analyseproces, hvor 

udgangspunktet flyttes fra de originale data, til de udvalgte datastykker i konceptualise-

ringens kategorier. Tekstmaterialet gennemlæses, kategoriseres og underkategoriseres 

på tværs af de dannede kategorier. Dey forklarer denne proces som indeholdende to 

hovedelementer, hvor kategorierne først videreudvikles gennem yderlig underkategori-

sering og derefter kombineres for at skabe et nuanceret og mere fuldstændigt billede af 

begreberne - der læses på tværs af kategorierne (Dey 1998:131-151). 

 Teksten med de kategoriserede datastykker, er igen gentagne gange gennemlæst på 

tværs af datamaterialet og yderlig klassificeret i nye kategorier og underkategorier, ud 

fra de temaer og problemstillinger, der fremstod som mest signifikant for analysen. Og-

så i denne proces skal kategoriseringen ses som et produkt af min forforståelse og ud-

trykker derfor de ideer jeg er kommet frem med, i forhold til de læste datastykker. Selv-

om kategorierne er grundet og udledt af det empiriske materiale, har de ikke umiddel-

bart direkte empirisk reference, idet kategorierne ikke er eksplicit anerkendt af infor-

manterne. Kategorisering og underkategorisering er kontinuerligt sammenlignet ”bag-

ud”, for at sikre overensstemmelse mellem den oprindelige originale tekst og de frem-

analyserede kategorier. På denne måde er der fremkommet nye meningssammenhænge, 
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knyttet til patientens oplevelse med medpatienten og den funktion patienterne udfylder 

for hinanden under indlæggelse. De 3 meningsdannende mønstre er 1) den sociale rela-

tion som et behov under indlæggelse, 2) udvikling i patient-patient relationen under 

indlæggelse som grundlag for rolleskift og 3) patienten som bindeled til biomedicinsk 

information. Disse præsenteres i afsnit 5. 

 

4. Resultater, analyse og diskussion af konceptualiseringskategorierne 

 I afsnit 4 er præsenteres resultater, analyse og diskussion af den første gennemar-

bejdning af de 73 sider datamateriale. Konceptualiseringens 3 overordnede kategorier: 1) 

at lære medpatienten at kende, 2) at begå sig som patient i den sociale relation og 3) at 

dele erfaringer under indlæggelse. De 3 kategorier er inddelt i underkategorier og tilhø-

rende subkategorier, som danner ramme for den første del af analyse og diskussion. 

Hver kategori analyseres og diskuteres løbende og/eller afsluttende imod den eksiste-

rende empiri og teori, og hver af de 3 kategorier afsluttes med en delkonklusion. Del-

konklusioner i konceptualiseringen danner fundamentet for metaanalyse under rekon-

ceptualiseringen og er dermed kontinuerligt med til at besvare problemformuleringen, 

som bliver fremtrukket i den afsluttende konklusion. 

 Ud fra interviews, formelle og uformelle samtaler, fremstår det meget tydeligt hos 

alle seks formelle informanter, at relation til patienten under indlæggelse er af stor be-

tydning for medpatienten, i forhold til at lære at begå sig som patient og lære om egen 

sygdom. Samtidigt fremgår det også, at der anvendes uforholdsvist store ressourcer på 

at få skabt denne kontakt. Som præsenteret i afsnit 2.2.1., viser den sparsomme litteratur 

på området netop, at patienterne bruger hinanden når de indlægges, til at finde ud af 

hvordan de skal begå sig og udvide kendskab til egen sygdom. Litteraturen beskriver 

dog ikke noget om selve opbygningen af relationen, eller hvilke vilkår der skal være til 

stede, for at fællesskabet i den sociale relation kan fungere. Den indledende læsning af 

datamaterialet peger mod, at patienters oplevelser med medpatienter betinges af en ræk-

ke sociokulturelle sammenhænge, gældende indenfor hospitalets rammer. Med ud-

gangspunkt i specialets problemformulering, lægger de dybdegående gennemlæsninger 

af datamaterialet op til, at undersøge de sociokulturelle faktorers indflydelse og sam-

menhænge af patienternes oplevelser i den sociale relation. 
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 I det efterfølgende præsenteres resultater af undersøgelsen, gennem bearbejdning af 

analysekategorierne 1) at lære medpatienten at kende og 2) at begå sig som patient i den 

sociale relation og 3) at dele erfaringer under indlæggelse. 

 

4.1. At lære medpatienten at kende 

 I dette afsnit præsenteres resultater af undersøgelsesspørgsmålet: Hvilke oplevelser 

har patienten med medpatienten i forhold til at lære medpatienten at kende under ind-

læggelse? Til at finde svar på hovedspørgsmålet er der lavet følgende underkategorier: 1) 

kontakten til medpatienten på patientstuen, 2) kontakten til medpatienten udenfor pati-

entstuen. Dette gøres ved at besvare, hvilke oplevelser patienterne har med medpatien-

ten når den første kontakt skal tages og de indledende samtaler, hvilken betydning tilli-

den har og hvad der opleves når medpatienten udskiftes igen. Betydning af disse forhold 

sættes i relation til at oprette og videreudvikle den sociale relation.  

 

4.1.1. Kontakten til medpatienten på patientstuen 

 Når patienten indlægges på en to-sengsstue, betyder det samtidigt mulighed for en 

medpatient. Afhængig af indlæggelsestiden, har den enkelte patient mulighed for at ha-

ve op til flere forskellige medpatienter under en indlæggelse. Patienterne i denne under-

søgelse er alle enige om, at der er såvel positive som negative sider ved at være indlagt 

på en to- eller flersengsstue.  Patienten er nødt til at forholde sig til en eller flere medpa-

tienter under opholdet og derfor synes det af stor betydning for patienten, at den medpa-

tient man får, ønsker og kan deltage i et socialt fællesskab på stuen.  

 

4.1.1.1. Den første kontakt 

 En patient som har flere indlæggelser bag sig ytrer direkte om det at blive indlagt på 

patientstuen: ”når man kommer ind af døren, så er der et fællesskab man skal fungere i” 

(inf.1). Dette kalder Album, at fungere i forholdet til hinanden som nære fremmede, 

hvor grundpillen for samarbejdet om fællesskabet er, at patienten involverer sig med 

medpatienten på forskellige niveaus (Album 1996: 25, 40-55). Helt fra det første møde 

patienterne imellem, ligger der en norm, om at få fællesskabet til at fungere i den socia-

le relation. Normen for fællesskabets og hvordan dette skal fungere, kan ifølge Aubert 

betegnes som indeholdende patienternes syn på acceptabel adfærd i situationen. Normen 
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sætter dagsorden for hvilken adfærd der er acceptabel og kan sammenlignes med spille-

regler, der anvendes til at skabe gensidig forståelse og som basis for at forudsige adfærd 

(Aubert 1981:63,136). Det betyder at patienterne forsøger at indgå i relationer, hvor 

medpatientens adfærd er i overensstemmelse med det som forventes.  

 På en to-sengsstue, er der normalvis allerede en medpatient, som har været der i kor-

tere eller længere tid. Kontakten skal tages for at fællesskabet kan påbegyndes og i 

mange tilfælde går det godt. En patient fortæller om sit første møde med den nuværende 

medpatient: ”…nu var det mig der var på stuen så siger jeg altid ”velkommen på stu-

en”…og så er det ligesom så er snakken i gang” (inf. 4). Patienten som tog initiativet 

var den patient som i forvejen lå på stuen og der blev budt velkommen på samme vis, 

som der bydes velkommen i ens eget hjem. 

  Der synes at være en norm der siger, at den etablerede patient tager initiativet til det 

sociale samvær. Dette bekræftes da en anden patient får en ny medpatient og fortæl-

ler: ”vi kendte overhovedet ikke hinanden…hun præsenterede sig ikke…så tænkte jeg, 

nu går jeg hen og præsenterer mig…det sku ikke være sån…og så kom vi i snak…” (inf. 

2). Når der ankommer en ny medpatient, synes det naturligt, at den etablerede patient 

tager initiativet til at indlede fællesskabet. Dette er i overensstemmelse med Albums 

fund af, at den etablerede patient hjælper den nyankomne i gang (Album 1996:56). Det-

te giver den etablerede patient mulighed for at videregive sin viden til den nye patient, 

hvis denne vel at mærke lever op til det som forventes i forholdet.  

 

4.1.1.2. Indledende samtaler mellem patienterne 

 Samtalen går naturligt i gang, når patienterne tilbringer tid sammen på patientstuen, 

en patient beskriver en indledende samtale: ”jamen jeg siger da sån et eller andet til 

dem…hvad med vejret…det kan man jo altid snakke om…og…ja..så kommer man ind 

på det ene sån lige pludselig ikk…sikke noget lækker mad…og lige pludselig kan man 

se at de egentlig gerne vil snakke” (inf. 4). En anden fortæller: ”af høflighedsårsager 

spørger man jo ind til hvordan man har det og man snakker lidt om hvad man nu har af 

børn eller børnebørn eller hvad der nu måtte være” (inf. 2). Der er sikre emner, som 

ikke er for personlige, så som vejret, maden og børnebørn, der anvendes som indgangs-

vinkler til samtale. Almindelig høflighed overfor en person man ikke kender og samti-

dig en naturlig interesse og nysgerrighed omkring det menneske der skal deles stue med. 
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Som en patient siger: ”der kommer en almindelig nysgerrighed om, nå, hvad er du her 

så for og hvor lang tid skal du være indlagt…man lever i det rum sammen og…ehh…er 

ligesom indstille på at få det til at fungere, så man er åben…begge parter” (inf. 6). Selv-

om patient og medpatient aldrig har mødt hinanden før, er der en velvilje fra begge sider 

for at få fællesskabet til at fungere. Album betegner patienternes samliv som begynden-

de, som et møde mellem fremmede, hvor andre patienter ved indlæggelsen vurderes 

som ligegyldige, men efterhånden får en anden status gennem samvær og kommunika-

tion med udgangspunkt i sammenligneligheder (Album 1996:30,56). 

 De indledende manøvrer fungerer som vurderingsgrundlag for, hvor vidt der er po-

tentiale for en funktionel social relation. Aubert påpeger, at mennesket generelt møder 

samfundet konkret i samværet med andre mennesker, hvor individerne viser sig for os 

gennem den måde hvorpå de handler (Aubert 1981:48). Omgangen mellem patient og 

medpatienten, tjener derfor til vurdering af den anden i forhold til egne forventninger, 

holdninger, normer og værdier, ud fra den måde der handles og kommunikeres. Et reali-

stisk billede af den anden fremkommer tydeligst gennem kommunikativ interaktion, i 

forsøget på at afdække gensidige forventninger (Aubert 1982:83). Harmonisering af 

forventningerne i forholdet til den anden, er afgørende for udfaldet af den sociale relati-

on. Når der overvejende er overensstemmelse mellem patienternes forventninger til hin-

anden, kan den sociale relation fungere.  

 

4.1.1.3. Tillid versus mistillid  

 En positiv første oplevelse med medpatienten, er med til at danne grobund for et 

samarbejde mellem patienterne under indlæggelsen. En patient fortæller, efter at have 

prøvet at have såvel en positiv som en negativ oplevelse med medpatienten: ”det er et 

stort plus at have en god stuekammerat…vi kan lide de samme ting…vi har det meget 

ens med det hele” (inf. 5). Når patienternes indbyrdes forventninger indfries, efterleves 

normen for fællesskabet og dette belønnes med tillid og dermed udvides samtaleemner-

ne i fællesskabet. Som Aubert beskriver tillid, er det en egenskab ved relationer mellem 

mennesker, som kommer til udtryk når der foreligger en vis mængde beregnelighed og 

opstår ofte som følge af nærhed, lighed og sammenlignelighed, over en given tidsperio-

de (Aubert 1981:133-134). Dette forstås her som sammenhængen mellem det der for-

ventes i situationen og den reelle udførte adfærd eller kommunikation. Tilliden skabes 
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mellem patienterne når medpatientens adfærd og udtalelser lever op til det patienten 

grundlæggende forventer og heri ligger forudsigeligheden også. Samtidig forudsætter 

tillid også, at patienterne hver især har forståelse af, hvordan der skal handles, for at 

bevare og udvikle tilliden, hvilket betyder, at der fra begge patienter skal være et konti-

nuerligt ønske om, at opbygge den sociale relation under indlæggelsen.  

 Omvendt kan en negativ oplevelse med medpatienten forhindre opbyggelse af den 

sociale relation. En patient fortæller om en oplevelse med en ny medpatient: ”…så siger 

jeg goddag til hende og så siger hun: ”kender vi hinanden?”…nej, siger jeg, men du er 

jo lige kommet ind på stuen så kan vi vel godt sige goddag til hinanden…hvad hedder 

du og jeg siger mit navn…så snorkede hun 3 gange og så vågnede hun op igen…”hvad 

hedder du”…ha, ha…altså hun var fuldstændig konfus den her arme patient” (inf. 5). 

Det er ikke altid patienterne formår, at etablere et fællesskab med medpatienterne, selv-

om de ønsker det og dette synes at være svært at håndtere. Patienten fortæller vide-

re: ”…vi kunne slet slet slet ikke kommunikere…vi var slet ikke på stue sammen…det 

var vi ikke…hun fyldte så utroligt meget” (inf.5). En anden patient fortæller: ”…efter 

jeg havde spurgt til 3 gange, så var det slut…det kan jeg ikke holde ud…så gik jeg her-

ind (opholdsstuen) for at slappe lidt af…jeg kan ikke holde ud at vi bare skal sidde og 

kigge på hinanden…jeg syns da at man godt kan finde ud af det når man skal ligge 

sammen…sån er det åbenbart ikke altid!” (uformel inf.). Når patientens forventning om, 

at medpatienten vil være en del af det sociale fællesskab ikke indfris, skabes en frustra-

tion, som har betydning for oplevelsen af og med medpatienten i negativ retning. For-

holdet imellem de to kan ikke etableres og det synes at være værre for patienten, at være 

tvunget sammen med en sådan medpatient, end at være indlagt på enestue uden nogen at 

tale med. Frustrationen over at være tvunget sammen med en medpatient, som er umulig 

at etablere et forhold, til kommer tydeligt frem og er et godt eksempel på hvor svært det 

er, at skulle være sammen med et fremmed menneske, som man samtidig ikke kan tale 

med. Album fandt at patienterne skal kende de sociale kommunikationsregler, ellers 

risikeres udelukkelse ved brud på normen (Album 1996:39-60). Når der i patienternes 

sociale relation ligger en norm om hvordan patienterne forventes at opføre sig, vil en 

overskridelse af denne medføre en negativ sanktion for overtrædelse (Aubert 1981:63). 

Konsekvensen af sanktionen bliver at medpatienten tages afstand til og udelukkes af 

fællesskabet. Patienten er ikke i stand til, at finde hverken sympati eller sammenligne-
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lighed med medpatienten og det bliver derfor nærmest ulideligt, at opholde sig på pati-

entstuen. Samtidig udelukkes muligheden for oprettelse af social relation og fællesskab. 

En patient opsummerer ganske klart hvornår der sanktioneres negativt: ”altså at man 

ligger sammen med en som på en eller anden måde irriterer en eller generer en eller man 

bare ikke føler at man har noget at tale om” (inf. 3).  

 

4.1.1.4. Udskiftning af medpatient 

 For de patienter der har flere indlæggelser bag sig, er det ikke ligegyldigt hvem som 

bliver medpatient. En af patienterne med adskillige indlæggelser udtaler: ”hvem kom-

mer jeg til at ligge med?...det er det allerførste der kører heroppe i mit hoved” (inf. 4). 

En anden patient siger efter udskrivelse af en medpatient: ”det er kedeligt at være her 

alene…vi skulle jo udskrives samme dag med det blev ikke…jeg har da snakket med 

den ny, men hun er ung…det bliver ikke det samme” (inf. 2). Patienterne har en ople-

velse af, at kunne få tildelt såvel gode som dårlig medpatienter og denne usikkerhed 

trækker på deres ressourcer, fordi der bruges tid på, at bekymre sig om hvem den nye 

medpatient bliver. Der synes at være et savn efter den sidste medpatient, specielt hvis 

der har været et godt fællesskab, men samtidigt kender den etablerede patient vilkårene 

for indlæggelse og ved derfor, at det kan betyde udskiftning af medpatient op til flere 

gange. Der siges: ”…nu skal hun hjem i morgen for eksempel, ikk…så kan jeg godt 

blive glad indeni…ikk…selvom man er ked af at skulle af med hende…for jeg ved jeg 

får en anden medpatient…men sån er det jo på sygehus…man bliver ked af det når en 

god medpatient skal hjem, for hvad får man nu?” (inf. 4). Isaksen fandt, at patienterne 

følte, at det var trist når medpatienten rejser. Patienten der bliver tilbage har ikke lyst til 

at lære en ny at kende og dette medfører følelser af ensomhed, idet medpatienten ikke er 

der til at identificere sig med (Isaksen 1996:45,58).  

 Patienterne knytter sig til hinanden under indlæggelsen og bliver på en måde eksklu-

sive med patientstuen som afgrænsning. Forklaringen på dette kan være at den sociale 

relation fungerer som et socialt system. Sociale systemer er ikke evigtvarende men for-

svinder eller bliver opløst kontinuerligt. Gamle medlemmer af fællesskabet forsvinder 

og bliver erstattet af nye som indgår i rollen. På samme vis som kroppen har brug for 

homeostase, har fællesskabet samme behov, idet hvert enkelt individ udfylder sin plads 

og har sin funktion i systemet(Aubert 1981:134-135). Når medpatienten udskrives, får 
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det betydning for den tilbageblivende patient, fordi der bliver en tom plads i fællesska-

bet og dermed også et tab af den funktion medpatienten har indtaget i forhold til patien-

ten.  

 

4.1.1.5. Patientstuen som patientens hjem under indlæggelse 

 En af informanterne har været indlagt i mere end en måned, har haft flere indlæggel-

ser bag sig og fortæller: ”du skal passe på du ikke er for påtrængende, man kan mærke 

på folk om de har lyst til at snakke eller ikke…sån er det”, men pointerer samtidigt at 

grænsen for kontakt til medpatienter man ikke ligger på stue med, går ved døren: ”kun 

hvis jeg møder dem på gangen…jeg går ikke ind, nej, det gør jeg ikke” (inf. 2). Dette er 

en holdning informanterne har til fælles – ens patientstue er ens hjem under indlæggelse 

og anses af patienterne, som et privat sted, hvor andre end plejepersonalet skal inviteres 

ind i og i øvrigt ikke et sted som overskrides af medpatienter, der ikke har plads der. 

Når en medpatient overskrider grænsen for gæstfriheden på stuen, opleves dette af pati-

enten som ubehageligt og der sanktioneres i form af afstandstagen. Dette kan forklares 

som en overskridelse af privatlivets fred, på samme vis som hvis en fremmed eller uøn-

sket person trængte sig på i ens eget hjem. Som Isaksen beskriver, er normen i vores 

kultur1, at privatlivets fred ikke må krænkes, idet denne kun angår den enkelte (Isaksen 

1996:63). Efter en episode, hvor en medpatient gentagne gange havde forsøgt at søge 

kontakt og gentagne gange er blevet venligt, men bestemt, afvist under påskud af, at der 

ikke på stuen er plads til flere, argumenter patienten: ”vi skal jo have overskuddet til at 

håndtere hverdagen på hospitalet og vores sygdom…der er ikke plads til hende”(inf. 5). 

Sanktionerne bliver af mere og mere negativ art, jo flere gange medpatienten overtræder 

normen. Nogle patienter lærer meget hurtigt, hvordan denne norm fungerer og andre 

lærer det aldrig. Selv om alle patienterne har patientrollen til fælles, er det ikke ensbety-

dende med, at personligheden former sig hertil (Aubert 1981:113). Dette har stor betyd-

ning for optagelse og deltagelse i det sociale fællesskab under indlæggelse, idet medpa-

tienten skal kunne begå sig i patientrollen og forstå normerne uanset personlighed, for at 

blive accepteret og dermed blive medlem af fællesskabet.  

                                                 
1 Isaksen AS er nordmand og denne undersøgelse er foretaget i Norge. Når der tales om privatliv som 
sociokulturelt begreb, sættes det derfor i forbindelse med norsk kultur, men da Danmark i denne forbin-
delse lægger meget tæt måske endog lig med norsk kultur, drages sammenligningen uden hensyntagen 
hertil. 
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4.1.2. Kontakten til medpatienten udenfor patientstuen 

 Udenfor egen patientstue, er kontakten til medpatienten anderledes, end den er på 

patientstuen. Patienterne møder medpatienter på afdelingens gang, når de går små ture, i 

køkkenet når de skal hente mad eller spise, i opholdsstuen og udenfor når de skal ryge. 

Da ingen af patienterne i denne undersøgelse, har oplevelser med opholdstuen og køk-

kenet som mødesteder, er disse ikke med. Isaksen fandt, at en dagligstue ikke skaber 

ramme for den intime snak mellem patienterne. Afstanden mellem stole og borde, ska-

ber begrænsninger for samværet og patienterne har heller ikke mulighed for i samme 

grad, som på patientstuen, at finde ud, af om de kan identificere sig med de andre, som 

sidder der (Isaksen 1996:78). Der skal som før nævnt, være nærhed, lighed og sammen-

lignelighed til stede, som grundlag for opbygning af den sociale relation over en given 

tidsperiode. 

 

4.1.2.1. Mødet med medpatienten på gangen 

 En patient siger: ”jeg vil faktisk sige at den patient jeg ligger på stue med nu er den 

eneste medpatient jeg sådan egentlig har talt med, selvom vi da har været ude og hente 

mad i køkkenet…jeg tror kun man taler med de andre patienter hvis man opsøger de der 

opholdsrum eller hvad de nu kaldes…køkkenet…altså man går jo ikke sådan ind og 

banker på døren til en anden stue og spørger hvordan det går herinde” (inf. 2). Patien-

tens oplevelse, indikerer at normen, for hvordan man kommer i snak med medpatienter 

under indlæggelse og opbygning af fællesskab i den sociale relation, er anderledes 

udenfor patientstuen end indenfor. På patientstuen er rollerne skarpt defineret, med 

hvem der er den etablerede patient og hvem der er den nye. Ude på gangen er rollerne 

udvisket og der foreligger tilsyneladende andre regler for opbygning af sociale relatio-

ner. Når patienterne går tur på gangen, kan de godt hilse på hinanden, men selvom de 

har set hinanden adskillige gange under indlæggelsen, er det ikke indikation nok, for at 

stoppe op og samtale. En patient, der har gået tur på gangen hver dag i næsten 30 dage 

siger: ”de taler heller ikke til mig…altså jeg hilser på alle jeg kommer forbi og de kigger 

nogen gange forundret på mig og så hilser igen….og det er nogen gange mændene og-

så…jeg ved ikke sådan rigtigt om det hedder en mande og en kvindegang derude eller 

hvad det gør men….altså jeg siger goddag….vi taler ikke sammen….jeg har ikke talt 

med nogen…” (inf. 5). En anden patient udtrykker den manglende kontakt til medpati-
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enten udenfor patientstuen på følgende måde: ”normalt når man er ude på gangen er der 

ikke kontakt mellem patienterne…det er ligesom at gå på strøget” (inf. 1). At patienten 

er en del af hospitalsmiljøet, ophæver ikke det faktum, at patienterne er fremmede og 

derfor opfører sig som fremmede overfor hinanden udenfor patientstuen, selvom de har 

patientrollen til fælles. Patienterne er på gangen, ikke på samme måde tvunget til, at 

være sammen med medpatienten på samme vis som på patientstuen, hvor der ikke er 

noget valg. Patienterne er som fremmede og ofte er der slet ikke hverken lyst eller vilje 

til, at tale med andre patienter. Mikkelstrup fortæller i hendes sygdomsbiografi, at hun 

ikke ønsker at tale med de andre patienter og derfor går så hurtigt på gangen, at de andre 

ikke kan følge med. Hun ønsker ikke, at være en del af fællesskabet og signalerer sin 

utilgængelighed gennem hurtig gang, hvor andre patienter har svært ved at følge med. 

Medpatienten opleves af Mikkelstrup, som en belastning der trænger sig på når der er 

mindst brug for det (Mikkelstrup 1996:28). Patienterne lærer meget hurtig gennem del-

tagelse, at hverdagslivet på gangen, ikke er magen til det på patientstuen. Patientstuen 

anses som ens hjem, hvor der er en velvilje til, at få forhold til at fungere med de delta-

gende patienter i fællesskabet. Gangen som ”uderum”, deltager man i som fremmede 

overfor hinanden, som i et hvert andet offentligt rum, hvor der ikke foregår kontakt med 

mindre der er en specifik anledning. Man kan sige, at der foreligger en rollekonflikt idet 

mødet på gangen indeholder såvel rollen som patient som rollen som fremmed (Svabø 

2001:169). Dette kommer til udtryk gennem afstand mellem patienterne. 

 

4.1.2.2. Rygning  

 Det eneste sted udenfor patientstuen, hvor patienterne adspurgt i denne undersøgelse, 

opbygger et fællesskab, er omkring rygning, som foregår udenfor hospitalet, idet der er 

rygeforbud indenfor. En patient siger: ”ja nu kommer jeg til at tænke om dengang man 

måtte ryge på hospitalet…der gik knæveren jo inde i rygerummet…der var vi sammen 

om at ryge og der sad vi jo i lang tid så der kunne snakken godt gå…men den er der 

ikke mere…der er kun stuen tilbage…det savner jeg, det gør jeg…være sammen om at 

ryge og snakke dybere end bare vejret” (inf. 1). Rygning som patienternes fælles inte-

resse, danner rammen for et rum med mulighed for socialt samvær og samtale med 

medpatienter om mere end kun vejret. Når patienterne er tvunget til at gå et bestemt sted 

hen for at ryge, skaber det samtidig en indgangsvinkel til samvær på tværs af sygdom, 
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alder, køn og så videre, hvor patienterne får mulighed for at opbygge relationen, idet de 

ofte mødes flere gange dagligt. En anden patient beskriver samværet således: ”jeg tror 

det er rygere, de finder meget sammen…vi er jo et sjak der varmer bænken op derne-

de….vi rygere holder sammen udenfor hvor vi snakker og hygger…vi mødes på bæn-

ken…det er godt nok lidt koldt nu” (inf. 6). Den fælles rygning giver patienten en ind-

gangsvinkel, til at skabe en relation til medpatienten, med mulighed for at dele erfarin-

ger og støtte hinanden under indlæggelse. Dette er i overensstemmelse med  Albums 

fund, hvor patienterne taler med hinanden med udgangspunkt i sammenligneligheder 

som rygning, sygdom og hospitalslivet – de gør sig ens (Album: 56). Rygningen giver 

patienterne noget at være sammen om, som de har til fælles og det er lettere at identifi-

cere sig med en medpatient der ligner en selv. 

 

Delkonklusion 

 Når en ny medpatient indlægges på en patientstue med en etableret patient, synes der 

umiddelbart, at være et gensidigt ønske, samt vilje til, at deltage i fællesskabet og op-

bygge en social relation. Det er oftest den etablerede patient der tager initiativet, hvor de 

indledende samtaler anvendes til, at skabe gensidig tillid, som grundlag for oprettelse af 

fællesskabet. Tillid og harmonisering af forventninger til den anden, afgør om fælles-

skabet oprettes.   

 Gennem oplevelser med medpatienterne på gangen og på patientstuen, lærer patien-

ten normen for social kontakt i de konkrete rum. Normen for acceptabel og ikke accep-

tabel adfærd på patientstuen og på gangen er ikke italesat, så det synes som, at patien-

terne gennem deltagelse, nonverbal kommunikation og sanktioner lærer hvad der er 

acceptabel adfærd i rummet. Normen for miljøet synes integreret, håndhævet og videre-

ført af patienterne gennem deres egen adfærd. 

 Om den sociale relation, af patienten, opleves som god eller dårlig, afhænger af i 

hvilken grad, den enkelte patient formår, at følge normen ved at leve op til den andens 

forventninger for fællesskabet. Oprettelse af fællesskabet mellem patienterne synes dog 

essentielt, for at skabe mulighed for at lære at begå sig som patient i den sociale relation. 
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4.2. At begå sig som patient i den sociale relation 

 I dette afsnit præsenteres resultater af undersøgelsesspørgsmålet: Hvilke oplevelser 

har patienten med medpatienten i forhold til at begå sig i den sociale relation under ind-

læggelse? 

Til at finde svar på hovedspørgsmålet er der lavet følgende underkategorier: 1)Fysisk 

støtte og 2) Mental støtte. Den fysiske støtte udfyldes ved, at præsentere de oplevelser 

patienterne har med medpatienten omkring den praktiske hjælp, der foregår på patient-

stuen og hvilke vilkår der er afgørende herfor. Den mentale støtte udfyldes ved, at præ-

sentere oplevelser omkring det at tale og lytte, plejepersonalet, bekymring og identifika-

tion, håb og trøst, humor, frustration, nærhed og distance samt privatlivet under indlæg-

gelse. 

 Når patienterne fortæller om deres oplevelse med medpatienten, i forbindelse med de 

forventninger der ligger om at begå sig som patient, anvendes ofte ordene ”snakke 

sammen” og ”hjælpe hinanden”. Disse begreber kan indeholde mange forskellige funk-

tioner, så som praktisk hjælp, at tale med og lytte til medpatienten, at trøste, blive trøstet 

og holde modet oppe, at få lov til og give lov til at læsse frustrationer af, samt at respek-

tere privatliv under indlæggelse. Ifølge Album er patientens opgave under indlæggelse 

overordnet, at håndtere et såvel aktivt som passivt nærvær med medpatienten og kunne 

forholde sig til medpatienten i et spændingsfelt mellem afstand og nærvær, udvise tole-

rance for standardiseret samvær, samt deltage i situationer som spisning og rygning, da 

disse er brændpunkter med øget mulighed for samtale (Album 1996:40-55). Sammen-

fald med dette resultat er fundet under dette feltarbejde, men der viste sig samtidigt et 

mere nuanceret billede af patienternes oplevelse som beskrevet i afsnit 4.1. og som det 

yderligt beskrives i resten af afsnit 4. 

 

4.2.1. Fysisk støtte 

 Datamaterialet viste, at halvdelen af de adspurgte havde oplevelser med at yde eller 

modtage praktisk hjælp til eller fra medpatienten under indlæggelse. Der var samtidig 

enighed om, at den praktiske hjælp opleves som såvel en ressource som en belastning 

afhængig af medpatientens adfærd. 
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4.2.1.1. Praktisk hjælp  

 Patienterne hjælper blandt andet hinanden med praktiske gøremål, i den hverdag der 

udspilles under indlæggelsen. En patient udtaler: ”jeg kan da også godt hjælpe med at 

gå ud med en bakke og sådan nogle ting, når man selv er frisk nok til det” (inf. 4). Pati-

enten oplever, at det optimale er, når såvel patient som medpatient kan bidrage til den 

praktiske hjælp. Der siges: ”vi hjalp hinanden meget…og hvad den ene ikke kunne, så 

kunne den anden jo, ikke…jo altså vi havde det helt fantastisk” (inf. 2). Den praktiske 

hjælp fungerer i et samarbejde mellem patient og medpatient, hvor de kan supplere hin-

anden. Det er naturligt, at den patient, som er mest mobil, sørger for medpatien-

ten: ”man tager noget med hvis man skal ud på gangen”, bliver der sagt (inf. 5). At pati-

enterne hjælper hinanden med praktiske gøremål er sammenfaldende med Albums stu-

dier, hvor den fysiske hjælp sammenkædes med, at sygeplejepersonalet ikke altid er 

tilgængeligt (Album 1996:105-106). Det er af betydning for patienten, at kunne gøre 

tingene selv og ikke altid skal inddrage personalet og derfor bruger patienten hellere 

medpatienten først inden personalet inddrages. Der synes at være en norm om, at patien-

terne selv klarer mest muligt for ikke at forstyrre personalet. En patient ytrer: ”jamen 

jeg tror nok jeg er den slags der ikke forlanger for meget…altså jeg ringer ikke i snoren 

hvis jeg selv kan gøre det…man skal jo ikke være afhængig af at sygeplejersken skal 

hjælpe” (inf. 4). Denne holdning fra patienterne er ikke et ukendt fænomen, idet Album 

fandt at patienterne ikke vil forstyrre personalet med mindre det er fuldstændig nødven-

dig, fordi patienterne oplever at personalet har meget travlt. Som et produkt heraf debat-

terer patienterne hvilke sager personalet skal involveres i og hvilke der skal holdes mel-

lem sig selv og medpatient (Album 1996:106,183-5). Gennem deltagelse og samtale 

med den etablerede patient, læres regler for omgang med personalet, hvordan kontakten 

til denne gruppe kan tages og hvornår. Som et produkt af ovenstående, synes den gensi-

dige tillid i højere grad, at befinde sig mellem patient og medpatient end mellem patient 

og sygeplejerske. Patienterne tager hensyn til personalet.  

 Den etablerede patient hjælper medpatienten, med praktisk at komme til rette på stu-

en og fortæller om afdelingens indretning og rutiner, så som regler for anvendelse af 

mobiltelefon på afdelingen, spisetider og sted, toilet og badeforhold og medpatienten 

bruger også patienten til at indhente information om disse ting, hvis ikke alt er helt for-

stået. Vesterdal fortæller at patienterne oplever, at medpatienten oftest giver den bedste 
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introduktion til sygehuset og de forskellige funktioner og Album fortæller, at patienten 

informerer om, hvordan vejene er rundt på hospitalet. Dette skaber en sikkerhed for at 

medpatienten kan finde rundt og samtidigt skal personalet ikke unødigt forstyrres 

(Vesterdal 1987:58, Album 1996:180). Der synes at ligge en oplæring i, hvordan med-

patienten begår sig rundt på hospitalet, hvor patienten er læremester. Denne pointe kan 

argumenteres for gennem litteraturen, som henviser til at den etablerede patient har for-

skellige funktioner i fællesskabet med medpatienten, hvor viden overdrages. Album 

siger, at gamle patienter hjælper nye patienter i gang og hjælper med at udfylde tidspla-

nen på afdelingen under indlæggelse – gamle patienter oplærer nye patienter i at være 

patient med alt hvad dette medfører(Album 1996:56,110,181).  

 Læringsaspektet er mere eksplicit, når patienten anvendes som direkte informations-

kilde som her, for konkret omgang på hospitalet.  

 Når den praktiske hjælp er afbalanceret i forhold til de ressourcer patienten har, op-

leves det at kunne hjælpe og få hjælp som givende. En patient har oplevet, at ligge 

sammen med en døvstum, som hun hjalp meget: ”…jeg hjalp hende altid sån med de 

forskellige…også med at udtrykke forskellige ting…så kunne jeg godt hjælpe hende lidt 

og hun kunne vinke over til mig ”godnat” og sån…det varmer meget, ikk…så bliver du 

glad, ikk…” (inf. 4). Når patienten giver noget af sig selv til medpatienten og får re-

spons på gerningen, skabes et positivt miljø mellem patienterne og oplevelsen med 

medpatienten føles god. Patienten bliver en ressource for medpatienten, som en naturlig 

del af fællesskabet på patientstuen. Isaksen fandt at patienterne oplevede det nærmest 

terapeutisk, når de kunne videregive information til medpatienten (Isaksen 1996:32-33). 

Som patienterne fremlægger oplevelserne, fremstår denne sociale handling som en al-

truistisk gave til medpatienten. 

 

4.2.1.2. Praktisk hjælp som en belastning 

 Ind imellem bliver det dog for meget for patienten, at hjælpe medpatienten. En pati-

ent fortæller: ”jeg skal så også tage hensyn til hende og jeg synes også jeg hjalp mange 

gange, for hun tabte meget og kunne ikke finde noget og jeg rendte meget over ved 

hende…og jeg ringede også mange gange for hende, fordi jeg synes ikke jeg orkede at 

blive ved med at rende og gøre ved” (inf. 5). Isaksen fortæller, at patienterne føler an-

svar overfor hinanden, hvor man hjælper dem som er dårligere end en selv (Isaksen 
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1996:56). Selvom patienten flyttes til en anden stue med en god medpatient, bliver op-

levelsen ved med at være i tankerne: ”jeg syns det er synd for den dame…hun er meget 

plejekrævende…jeg syns bare ikke det burde gå ud over andre patienter…jeg er dybt 

bekymret for den medpatient der kommer derind” (inf. 5). Den dårlige oplevelse med 

medpatienten har flyttet fokus fra patienten selv over til medpatienten, idet ressourcerne 

er blevet brugt på at hjælpe denne og ikke på at hjælpe sig selv. Efter flytningen siger 

patienten: ”det var en befrielse sån at jeg kunne tænke på mig selv...” (inf. 5). Petersen 

forklarer dette med, at man som dårlig patient simpelthen ikke orker, når medpatienten 

er en belastning. Litteraturen fortæller, at en urolig medpatient opleves som en belast-

ning. Når der knapt er ressourcer til at håndtere egen situation, er der ikke plads til at 

tage sig af, støtte og hjælpe medpatienten (Isaksen 1996:65, Petersen 1996:95-96). Når 

den praktiske hjælp kun går en vej, opstår en ubalance i fællesskabet hvorved den pati-

ent som hjælper og ikke får noget igen oplever patienten som en belastning. Patienterne 

imellem er der brug for en følelse af, at den der er mest frisk hjælper den der er dårlige-

re end en selv og de har brug for hinanden under indlæggelsen: ”…jeg har mere brug for 

medpatienten end jeg har for sygeplejersken hvis jeg sån skal….”(Inf 4).  

 Patienten lærer hurtigt gennem erfaring, at det ikke er hensigtsmæssigt, at give af sig 

selv, hvis ikke der kommer noget tilbage. Aubert forklarer dette med, at den individuel-

le altruisme i bund og grund er et middel i menneskets kamp for at overleve (Aubert 

1981:70). Det som startede ud med at være en altruistisk handling fra patienten til med-

patienten, viser sig at være afhængig af gensidighed for at kunne videreudvikles.  

 

4.2.2. Mental støtte  

 Ud fra datamaterialet har alle adspurgte patienter oplevelser med, at tale med og lytte 

til medpatienten. Samtalerne patienterne imellem har forskellige formål. Fem ud af seks 

adspurgte har oplevet at trøste og bekymre sig for medpatienten og fem ud af seks har 

oplevet at lukke frustrationer ud og lægge øre til dette. At tale med og lytte til medpati-

enten, har en stor plads i dagligdagen under indlæggelse og skal ses som et gensidigt 

samarbejde og som mere end information der gives fra patient til medpatient. I takt med 

at patienter tilbringer tid sammen, taler de mere sammen og bliver aktive deltagere i 

hinandens liv under indlæggelse. Medpatienten får gennem fællesskabet og tilstedevæ-

relsen på stuen, indsigt i alt hvad der foregår med og for patienten. En patient udta-
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ler: ”det er da klart at jo bedre du lærer et menneske at kende ikke også, jo mere åbner 

man sig, ikke…” (inf. 1). Jo bedre patienterne lærer hinanden at kende, des mere viden 

deles mellem dem og dermed større indsigt i hvordan man skal begå sig som patient, 

samt hvad der kan forventes i egen sygdomssituation.  

 

4.2.2.1. At tale med og lytte til 

 At tale med og lytte til medpatienten er et basalt vilkår for, at fællesskabet fungerer 

mellem patienterne. Patienter udtaler: ”alle snakkede og vi hjalp hinanden” (inf. 1), el-

ler ”der talte vi sammen alle sammen og hjalp hinanden hvis det var nødvendigt…det 

var så hyggeligt…” (inf. 6) og ”vi er da heldige at vi er kommet sammen, for vi kan da 

tale sammen” (inf. 2). Samtale er en forudsætning, som åbner op for at lære hinanden 

bedre at kende og opbygge fællesskabet. Album betegner samtale under indlæggelse 

som et behov, der i sig selv er drivkraft, idet samtale kommer naturligt når patienterne 

ligger på samme stue (Album 1996:98). Aubert anser samtalen som et værktøj, individet 

anvender til, at give større mening til dagligdagens handlinger og til at finde ud af mere 

omkring hvad meningen egentlig indeholder. Samtidig er sproget overordnet et grund-

læggende socialt samlingspunkt og et medium for interaktion (Aubert 1981:227-235). 

Sproget og samtalen er for patienterne limen der holder relationen sammen, forstået som 

det værktøj der gør det muligt for medpatienten, ved hjælp af patienten, at danne me-

ning med egen situation. Som det også fremgik gennem flere af patienternes oplevelser i 

afsnit 4.1.1. er det ikke muligt at hverken indlede, oprette eller udvikle en social relation 

til en medpatient, der af den ene eller anden grund ikke kan kommunikeres med.  

 Igennem samtale læres hvad der er tilgængelige samtaleemner og hvilke der ikke er, 

hvilket synes at ændre sig i takt med udviklingen af fællesskabet. Patienterne taler, til at 

begynde med, om vind og vejr, men efterhånden som fællesskabet opbygges, tales om 

de ting der er vigtige for patienterne hver især under indlæggelse. Album fandt at pati-

enterne samtaler om emner der opretholder normen om, at alle er ens under indlæggelse. 

Derved bliver det legalt at tale om sygdom under indlæggelse (Album 1996:122). I takt 

med at tillid og fortrolighed opbygges i fællesskabet, udvides og uddybes samtaleem-

nerne. 

 Patienterne lærer gennem omgang og samtale med medpatienten, at der ligger en 

forventning om gensidighed i fællesskabet med medpatienten, på samme vis som be-
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skrevet under afsnittet om praktisk hjælp. Album fandt at normen for gensidig samtale 

mellem patienterne, kræver at den enkelte også må være den lyttende, for at få lov til at 

være den talende (Album 1996:101). Forventningen om gensidighed kommer tydeligt til 

udtryk, da en medpatient flyttes uventet: ”…og jeg har jo heller ikke haft gavn…jeg har 

jo ikke haft gavn af hende…”(Inf. 2). Patienterne forventer, at den anden kan være til en 

eller anden form for nytte i fællesskabet. Dette harmonerer med Albums fund af, at pati-

enterne drager nytte af hinanden under indlæggelse (Album 1996:99). Patienten skal 

udfylde en funktion overfor medpatienten, som udspringer af en forventning til fælles-

skabet, for at være til nytte i situationen. 

 En nyindlagt medpatient har følgende oplevelse få timer efter indlæggelse: ”…når så 

patienten ved siden af en har serveret en sin egen historie, så forventer de måske også et 

eller andet sted at få at vide, nå hvad ligger du her så for…men…og der kan det nogen 

gange være svært at sige ”det kommer ikke dig ved”, eller det siger man ikke” (inf. 3). 

Netop denne medpatient anså opfordringen fra den etablerede patienten til at tale, som 

en overskridelse af den private grænse. Det kan i denne situation sættes i forbindelse til, 

at den foregik i umiddelbar forlængelse af indlæggelsestidspunktet. For denne patient 

var det for tidligt at indgå i fællesskabet. Aubert forklarer dette med at der ligger en 

forventning om udveksling af erfaringer gennem samtale, forstået som en gensidighed, 

hvor det at den ene fortæller eller lytter forudsætter, at den anden også gør det samme. 

Samtidig foregår der gennem samtale læring om, hvordan man kan tale og hvad man 

taler om indenfor de givne rammer (Aubert 1981:236). Dette betyder at samtale mellem 

patienter, ikke kun tjener til overførsel af viden og information, men også som videnso-

verførsel om hvordan og hvad der kan tales om i det givne forum.  

 

4.2.2.2. Plejepersonalet og patienten 

 Samtalerne med mellem patient og medpatient er også medvirkende til, at lære hvem 

man som medpatient skal henvende sig til, afhængigt af hvilket samtaleemne eller pro-

blem der skal italesættes. De samtaler patient og medpatient har med hinanden, bliver 

ikke engang plejepersonalet indviet i, da det af patienterne ikke anses for relevant, at 

inddrage personale i private sager. Der siges: ”det er slet ikke noget sygeplejerskerne 

skal blande sig i…vi skal jo nok ringe på og sige ”nu har jeg det dårligt” (inf. 1). Sam-

me patient oplever samtalerne med medpatienten som ”venindesnak” og siger yderme-
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re: ”det er en venindeklub…det er hemmeligt”(inf.1). Dette bekræftes af litteraturen, 

som fandt, at personalet kun inddrages minimalt i samtale under indlæggelse. Samtaler-

ne mellem patienterne stopper når personalet træder ind på stuen og genoptages når de 

går igen. Samtidigt kan patienterne være usikre på, hvad de egentlig kan spørge perso-

nalet om (Album 1996: 101, Isaksen 1996: 22,83).  

 Medpatienten bruges til at indhente information fra personalet, fordi de ikke altid tør 

at spørge selv (Isaksen 1996:29). Samtidigt er der bred enighed mellem undersøgelsens 

deltagende patienter om, at personalet egentlig ikke har samme troværdighed som med-

patienten, med mindre de selv har været igennem et lignende sygdomsforløb. En patient 

siger: ”jeg siger jo de skulle jo have prøvet det selv, ikke, I har jo ikke selv prøvet 

det….lægen sagde at jeg bare skulle tage det roligt og at det gik let, men det ved han da 

ikke noget om” (inf. 2). Patienten oplever ikke sygeplejersken som en fortrolig, på 

samme vis som medpatienten, idet patienten føler, at sygeplejersken ser samtalen som et 

symptom der skal handles på, hvilket ikke er patientens hensigt. Patientens forhold til 

sygeplejersken har ikke de samme vilkår for at udvikle sig, som forholdet til medpatien-

ten, set i lyset af det førnævnte tidsperspektiv, ifølge Aubert, som medvirkende faktor i 

opbyggelse af social relation. Faktisk oplever en patient at hendes oplevelse af hele ind-

læggelsen hænger tæt sammen med oplevelsen af, om medpatienten har været god eller 

dårlig, og mindre afhængig af oplevelser med læge, sygeplejerske, plejepersonale og 

behandling (inf 4). Isaksen fandt at hospitalsopholdet opleves som positivt, når der er 

nogen eller har været nogen at tale med (Isaksen 1996:68). 

 

4.2.2.3. Bekymring og identifikation 

 Patienterne lærer i fællesskabet med medpatienten, at bekymringer ikke kun går på 

ens egen situation, men også på medpatienten, samt at disse to ting har en tæt sammen-

hæng. Patienter oplever at deltage i medpatientens liv med indlevelse, medfølelse og 

bekymring, hvilket kommer til udtryk på forskellig vis. Efter en dag med venten på at 

medpatienten skal komme tilbage efter undersøgelser udtales: ”jeg savnede da hende i 

går da hun ikke kom tilbage…man bliver jo bekymret når det tager så lang tid…ja, jeg 

var godt nok også bekymret for hvor du blev af i går…”.(Inf. 2). Bekymringen for med-

patienten kan grundes i en kombination af patientens erfaring med lignende undersøgel-

ser, samt patientens identifikation med medpatienten. Gennem samtale og samvær med 
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medpatienten har patienten lært, hvad der kan forventes ud fra oplevelser med lignende 

situationer. Patienten vurderer ud fra egen erfaring, hvor længe en undersøgelse nor-

malvis tager, hvorefter det betegnes som årsag til bekymring når normaltiden overskri-

des. Patienten bekymrer sig om, hvor vidt der er sket noget uforudset eller ildevarslende 

med medpatienten og fordi patienterne identificerer sig med hinanden, skaber dette be-

kymring med en mere eller mindre udtalt frygt for, at det samme kan ske for en selv. En 

patient giver udtryk for bekymring således: ”…fik en stor by-pass operation og der døde 

han under den…bagefter da jeg så selv får den her tænker jeg…ja, vi er jo ikke i familie 

på den måde, så det kan ikke være arveligt, vel?…vel?” (inf. 2). En anden patient har 

taget en lignende oplevelse til sig og bliver ved med at være påvirket af den selv lang tid 

efter. Identifikationen med medpatienten har medført, at patienten fokuserer meget på 

risikoen for netop den lidelse hos sig selv: ”så jeg har spurgt meget hver gang jeg har 

været på sygehus…hvad med den bygspytkirtel…fordi den er jeg bange for, for jeg ved 

hvor sart den er…så, så det er sån en ting der gør meget meget hårdt indtryk”(Inf. 4). 

Medpatienten identificerer sig med den/de nærmeste i gruppen. Ifølge Aubert vil men-

nesket identificere sig med andre ligestillede indenfor en specifik referencegruppe i 

kraft af sammenlignelighed. Der ligger en forventning i sammenligneligheden om, at 

agere på bestemt vis, samt en tilladelse til at være lige som de andre i samme situation 

(Aubert 1981:94). Album fandt at den umiddelbare identifikation mellem patienterne 

skulle ses som et positivt ladet værktøj til at komme ind i fællesskabet – de gør sig ens 

(Album 1996:96). Patientens oplevelse indikerer dog, at identifikationen også har en 

negativ effekt, når rollemodellen ikke klarer det helt så godt. 

 

4.2.2.4. Håb og Trøst 

 For nogle patienter har det stor betydning at kunne trøste og støtte medpatienten un-

der indlæggelsen: ”bare man ku…bare jeg nu kunne gøre noget for dig (navn), så du 

kunne få det bedre…” (Inf. 5). ”det gør ikke noget at andre hører hvad jeg har været 

igennem…måske kan jeg hjælpe…” (inf 1). I forbindelse med at en medpatient har fået 

en dårlig sygdomsprognose fortæller patienten: ”jeg gav hende en ordentlig knuser og 

sagde til hende det er svært at finde ord, fordi man kan ikke finde ord til det…man syns 

bare det er uretfærdigt…så…andet kan man ikke gøre…man…man bruger nogen af 

sine egne ressourcer på det” (inf. 4). Patienten forsøger at trøste og være der for medpa-
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tienten, selvom det kræver brug af kostbare ressourcer, fordi der i det gensidige fælles-

skab ligger en forventning om, at medpatienten bidrager med samme handling overfor 

patienten når nødvendigheden er der. Isaksen fandt at det trøstede, at se værre stillede 

patienter klare sig godt, som medvirkende faktor til at bevare håbet for en selv. Om-

vendt svækkes håbet hvis medpatienten ikke klarer den og eksempelvis dør (Isaksen 

1996:27,33-35).  

 En anden patient ytrer: ” …for vi kan ikke hjælpe hinanden med andet end med 

ord… måske støtte hinanden lidt” (inf. 5). En tredje beskriver det meget 

dækkende: ”…det er da en utrolig støtte at have en god medpatient…som både man kan 

mærke er medfølende…men også kan tie stille…man skal da have lov til at…man skal 

da have lov til at have ondt og græde uden at det…man er genert overfor den anden 

patient…man skal da tænke på sige selv…ja det lød egoistisk, det ved jeg godt...jeg vil 

godt tænke på andre...min medpatient… heller end gerne, men det er trods alt mig og 

min sygdom det drejer sig om for mig” (inf. 4). Der er en bevidsthed og anerkendelse af 

at ens egen situation kræver ressourcer for at komme igennem, men samtidig vil 

patienterne gerne være der for hinanden. Når patienten oplever at være der for 

medpatienten, giver det glæde for såvel patienten som medpatienten og det synes mindst 

lige så vigtigt at være den der hjælper, som at være den der bliver hjulpet. Det er som 

om patientens frustration og magtesløshed over egen situation lindres gennem at hjælpe 

medpatienten og bekræftes gennem positiv erkendelse fra medpatienten: ”… man giver 

medpatienten glæde ved at stå der som støtte… og det kan jeg godt lide… og igen som 

man siger, så er det ikke kun en selv der er syg … der er mange” (inf. 4). Det er en trøst 

at være sammen med en som er i samme båd som en selv og som samtidig altid er til 

rådighed, når det er nødvendigt: ”man ligger ikke og er angst… man skal ikke ud og 

have fat i en sygeplejerske der så kommer med nogle formler og nogle tal som man ikke 

forstår … men på helt nede på jorden plan kan man snakke om hvad betyder det 

egentlig for en” (Inf. 1). Dette bekræftes af Isaksen som fandt at patienterne bakker op 

om og støtter hinanden. Patienterne står i samme situation i kraft af deres sygdom. Det 

er positivt at man ikke føler sig alene med sin sygdom under indlæggelsen (Isaksen 

1996:46,50).  Håb, trøst, bekymring og identifikation hænger tæt sammen, idet identifikationen 

med patienten er vedvirkende årsag oplevelsen af de tre andre, som beskrevet ved hjælp 

af Aubert under afsnittet om bekymring og identifikation. Samtidig lærer patienterne 
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gennem deltagelse og samtale, at også håb og trøst kræver gensidighed, for at bevare 

fællesskabet. 

 

4.2.2.5. Holde modet oppe og humor 

 Patienten oplever samværet med medpatienten som en del af behandlingen under 

indlæggelse: ”det er meget helende så godt vi kan snakke sammen... sådan nogen med-

patienter… det er noget af det bedste man kan… det er simpelthen det bedste” (Inf. 4). 

Isaksen fandt at patienterne gør hinanden mere hele idet de finder genklang i hinanden. 

De spejler sig i hinanden, hvorved sygdommen får et ansigt og dermed er med til at 

styrke identiteten som patient. Patienten bliver rollemodel for medpatienten (Isaksen 

1996:26).  

 Patienten oplever at fællesskabet med medpatienten giver mulighed for at hjælpe 

hinanden gennem indlæggelsesforløbet, ved gensidigt at holde modet oppe når det svig-

ter. En patient udtaler: ”det har man brug for… fordi jeg syns man skal ligesom prøve at 

finde de lyse sider… de mørke sider er der jo ind imellem… og… de vil altid være 

der… men så når man får lige de lyse sider… så gir det en et løft (inf. 4). En måde 

hvorpå patienterne løfter hinanden er gennem humor, selvironi og latter: ”her er det me-

re befriende at man lige kan få en latter…det betyder da meget”, siger en patient (inf. 5). 

Der er stor enighed blandt patienterne om vigtigheden af, at medpatienten har humori-

stisk sans og formår at lette den nogen gange meget tunge stemning, der kan være på 

patientstuen når alt ser lidt sort ud. For patienten betyder det, at humoren med medpati-

enten fungerer som en ventil der giver mulighed for at lette trykket på frustrationerne.  

 En patient oplever en medpatient som oplyser dagen: ”han var godt nok så glad… 

han var fuld af spræl og sån… det kunne ikke passe at han var syg vel, altså…jo, det var 

bedre en nervepiller syns jeg næsten” (Inf. 6). En anden fortæller om sig selv og medpa-

tienten: ”ja, særlingerne har fundet sammen…ja..(griner)…vi er altid i sidste om-

gang…vi er for friske…men vi har humor og det holder os oppe…vi laver historier 

(griner)” (Inf. 4). Isaksen fandt at humor mellem patienterne bruges til at peppe stem-

ningen op, det er dejligt at grine sammen og humor opleves at sætte farve på tilværelsen 

under indlæggelsen. Der er brug for at høre latter, som er med til at holde humøret oppe 

i miljøet blandt patienterne. Galgenhumor er blandt patienterne et acceptabelt værktøj 

(Isaksen 1996:69-71). Humoren og selvironien får patienterne væk fra sygdommen for 
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et kort øjeblik og det opleves befriende at grine en gang imellem: ”det hele skal jo ikke 

være så trist, vel…men det er det heller ikke her”. (Inf. 4) Patienterne lærer at humor og 

ironi er gangbare redskaber i fællesskabet som forventes anvendt, når modet skal holdes 

oppe eller stemningen lettes lidt.  

 Humor er indenfor sygeplejen en velkendt moden forsvars –og tilpasningsmekanisme, 

som netop anvendes til at håndtere den givne situation, hvor personen distancerer sig fra 

ubehagelige følelser og truende situationer ved at bringe uforenelige størrelser sammen 

uden at såre andre (Poulsen, Munk-Jørgensen & Bolwig:253). 

 

4.2.2.6. Frustration, nærhed og distance 

 For patienten er forholdet til medpatienten en balancegang mellem at hjælpe den 

anden og beskytte sig selv, uanset om patienten oplever medpatienten som god eller 

dårlig. Frustration med medpatienten opleves af patienten i forskellige scenarier med 

afstandstagen som resultat. 

En patient beskriver følgende:”…og man skal jo heller ikke…altså læsse alt af på med-

patienten for at gøre den dårlig vel, for vi har det jo dårligt begge to ikke…vi skal jo 

gerne hjælpe hinanden” (inf. 2). En anden patient fortæller lignende: ”…på den måde at 

vi kan ligesom læsse lidt af på hinanden…at…hvis hun syns hun har en lidt dårlig dag, 

så kan hun ligesom sige det til mig og jeg kan sige mit forløb til hende og så hjælper vi 

hinanden med at sige: ”okay, vi skal jo være her”…så…så hjælper man hinanden og så 

kommer igennem…” (Inf. 5). Balancen ligger i gensidigheden mellem patienterne, hvor 

der i fællesskabet mellem patient og medpatient, er en gensidig forståelse af at bruge 

hinanden til også at læsse af, men samtidig en fornemmelse for hvor grænsen for hjælp 

går, for sig selv og for den anden.  Det at patienterne bruger hinanden til at komme af 

med deres frustrationer, er en vigtig funktion i fællesskabet. En patient fortæller: ”det er 

jo en vigtig psykologisk spektrum at have, ikke også… for patienten fordi at…ehh..det 

hober sig jo ikke op så… men man slapper af fordi man bliver læsset af med det man 

går med” (Inf. 1). Lige som humoren mellem patienterne formår at lette det mentale tryk, 

har det at læsse af samme funktion, hvor medpatientens deltagelse er en nødvendighed. 

 Patienterne kommer konstant i kontakt med medpatienter under indlæggelsen, hvil-

ket betyder at patienterne kontinuerligt vurderer hvilke medpatienter som ønskes sam-

vær med og hvilke som ikke ønskes samvær med. En patient fortæller hvad vurdering 
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baseres på: ”..der er nogle medpatienter man helst vil undgå… de fylder for meget… 

simpelthen for meget…og så lukker jeg…hvis jeg kan mærke at de kommer til at fylde 

for meget så lukker jeg…det gør jeg altså… det skal ikke være dem der styrer mit 

liv…hun var altså meget belastende på den måde at når man selv er syg så kan man ikke 

kapere så meget sygdom med hende” (Inf. 5). Patienten oplever frustration med medpa-

tienten, når denne fylder for meget i fællesskabet og afstand tages for at beskytte sig 

selv, når medpatienten ikke har fornemmelse for hvornår patienten ikke har ressourcer 

til at høre mere. Patienten vurderer derfor hvilke patienter der ønskes samvær med og 

hvilke patienter der skal tages distance til. 

 Det kan også være svært som patient at sige fra overfor medpatienten direkte: ”det 

kan godt være svært at sætte grænse for hvor meget man har lyst til at høre fra andre” 

(Inf 2). Patienten ytrer sjældent afvisning direkte, men forsøger i stedet non-verbalt at 

fremstå afvisende: ”..jeg prøvede på at virke sådan udadtil, at du behøver ikke fortælle 

hvad du fejler hvis du ikke vil…altså det behøver jeg ikke vide” (Inf. 2). En anden ud-

trykker det mere kontant: ”altså man kan jo ikke bare flygte ud af stuen…men man kan 

forsøge at begynde at pille ved sin bog eller læse i et blad…ligesom gøre opmærksom 

på at nu er jeg færdig med at snakke…” (Inf. 6). Patienten oplever frustration, når med-

patienten ikke forstår eller vælger at overse de signaler patienten sender, for at gøre op-

mærksom på utilgængelighed. For patienten betyder dette, at medpatienten opleves som 

en belastning i fællesskabet, som tages afstand fra for at kunne beskytte sig selv og egne 

ressourcer.  

 En metode alle patienter anvendte for at gøre sig utilgængelige for yderlig samtale, 

var at vende ryggen til i sengen og dette synes at være en uskreven regel som alle ken-

der. At vende ryggen til medpatienten er ikke negativt ladet, men derimod et signal om, 

at patienten har brug for ro. En patient fortæller: ”…og ligger jeg mig med ryggen til… 

det er jo ikke for at…så er det ikke for at være uhøflig eller noget… vi har brug for må-

ske at ligge på den side og ikk, og slappe af og… man slapper af herinde (lægger hån-

den på hjertet)” (Inf. 4). En anden siger: ”vi behøver ikke snakke bare for at snakke… vi 

har brug for hvile… når man vender ryggen til er det jo ikke en afvisning” (Inf. 5). 

 Frustration med medpatienten opstår oftest når kommunikationen og gensidigheden i 

fællesskabet ikke fungerer. Frustrationen opblusser hvis ikke der fra medpatienten tages 

hensyn til, at patienten eksempelvis har en anderledes opfattelse af hvornår tv’et skal 
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være tændt og hvor højt, hvornår lyset skal slukkes, hvornår og hvor meget vinduerne 

og døren skal være åbne, kropslugte og så videre. Forskelligheden mellem patienterne 

kan være så stor, at patienterne ikke formår at identificere sig med hinanden. En patient 

fortæller om de forskellige behov man kan have: ”…og så når jeg skulle ud…jeg kigge-

de sån…siger du nu noget…og de sov bare om natten og jeg var vågen og op og ud 

og…jeg kunne ikke lide at tænde lyset og jeg kunne ikke se noget… åh, det er et værre 

cirkus…folk får ilt og så skal der skiftes…” (Inf. 6). Patienten oplever livet på patient-

stuen som besværliggjort i kraft af medpatientens forskellighed i forhold til egne behov. 

 Når patienten får en medpatient som opleves så forskellig fra en selv, at identifikati-

on med denne er udelukket, bliver det nærmest umuligt at indgå i et fællesskab. Frustra-

tioner opstår og rettes mod medpatienten, når medpatientens tilstedeværelse får betyd-

ning for patientens opfattelse af egen bevægelsesfrihed. En patient beskriver det såle-

des: ”…så lægger man måske en eller to ind som er oppegående på en stue ikke… det er 

da deprimerende…og man føler at man forstyrrer og bliver bare liggende og tør næsten 

ikke at gå på toilet og sån nogen ting… man bliver irriteret…hvornår kan du tillade dig 

at børste tænder og…kan du tillade dig at gå på toilet og…” (Inf 6). Patienten forsøger 

at tage hensyn til medpatienten, men formår ikke dette uden at indskrænke egen bevæ-

gelsesfrihed og derved bærer forholdet til medpatienten præg af en anspændthed, hvor 

patienten hele tiden får følelsen af at forstyrre.  

 Den omvendte situation forekommer også. En patient siger: ”…for jeg fandt hurtigt 

ud af at der var en person jeg ikke behøvede at tale så meget med…hun var altså meget 

belastende…når man selv er syg så kan man ikke kapere så meget sygdom med hen-

de…hun har en sjov fremgangsmåde” (inf. 5). Petersen beskriver en medpatient som 

hun oplevede forpestede samværet, fordi hun talte og spurgte hele tiden (Petersen 

1996:76). Når patienten er meget dårlig, er der færre ressourcer at trække på og patien-

ten er derfor mere tilbøjelig til at tage afstand, hvis medpatientens forsøg på kontakt 

synes uoverskuelig. 

 Når hensynet ikke er gensidigt og overskrides personlige grænser: ”det kan jo ikke 

hjælpe noget at hun bare tænker på sig selv… og den der…ja, man kan godt bruge ordet 

lugt…den er altså ikke til at holde ud til at sidde i… det syns jeg ikke det er sån særlig 

lækkert… der var altså sådan en tisselugt…ved personen og ved sengen… og vinduet 

måtte ikke stå åbent… når hun var på badeværelset så var jeg oppe og lukke vinduet op 
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med det samme…og så når hun kom ind ”kan vi ikke få det vindue lukket”…ehh, 

jo…men det generer mig meget… det generer mig meget med den tisselugt” (Inf. 5). 

Isaksen fandt at meget urolige patienter opleves som en belastning (Isaksen 1996:65). 

En dårlig medpatient kan forværre en i forvejen sygdomsbelastet situation. Patienten 

forsøger at dække egne behov, men dette er ikke muligt fordi medpatienten ikke tager 

andre hensyn end til sig selv, hvilket betyder at patientens behov kontinuerligt tilside-

sættes. Dette medfører at patienten oplever medpatienten som egoistisk og belastende. 

Frustrationen tærer på ressourcerne og patienten tager afstand til medpatienten, for at 

beskytte sig selv. Patienten opleves som en dårlig medpatient, der på ingen måde bidra-

ger til fællesskabet, med den betydning for patienten, at hun får det endnu dårligere end 

hun havde i forvejen.  

 Gennem deltagelse og erfaring på egen krop, lærer patienterne betydningen af at op-

retholde balancen mellem nærhed og afstand til medpatienten. 

 

4.2.2.7. Privatliv på patientstuen 

 Isaksen skriver at normen i vores kultur byder at privatlivets fred ikke må krænkes – 

privatlivet angår kun den enkelte. Privatlivet kan ses som en del af respekten for den 

anden i hverdagslivet. Alligevel har privatlivets fred svære betingelser på hospitalet, 

fordi der altid er medpatienter i miljøet og dermed foregår de fleste ting på patientstuen 

med tilstedeværelse af en medpatient (Isaksen 1996:63). Dette bekræftes af informan-

terne gennem datamaterialet, men der er uenighed blandt informanterne om, hvordan 

dette opleves. 

 En informant fandt det manglende privatliv belastende: ”altså et eller andet sted så 

vil jeg da helst have en enestue, det vil jeg da være ærlig og sige…så bestemmer man 

lidt selv hvor meget kontakt man har lyst til at have…hvor meget man har lyst til at 

krænge ud af sit liv og sin sygdom”(Inf. 3). Patienten oplever, at det er lettere at opret-

holde privatlivet uden medpatient på stuen: ”jeg tror måske man holder kortene lidt tæt-

tere på kroppen, det føler jeg i hvert fald jeg selv har gjort... de hører jo kun det de hø-

rer…de hører jo ikke hele historien kan man sige.. og så ligger man der i sin seng og 

kan drage konklusioner ud fra det hvis man gider…det kan også være de tænker at det 

kan være ligegyldigt….men man er meget nøgen altså…” (Inf. 3). En anden si-

ger: ”….altså…men jeg kan da ikke bryde mig om at de snakker om…altså de har jo 

 61



tavshedspligt men alligevel så ligger der andre og hør…”(Inf 6). Den personlige integri-

tet opleves som truet, fordi intime detaljer bliver blotlagt og det er ubehageligt for pati-

enten at en fremmed, gives mulighed for at deltage i ens liv uden tilladelse.  

 Muligheden for at skabe lidt privatliv på patientstuen, er begrænset til et forhæng 

mellem sengene, som kan trækkes for. En patient beskriver følgende: ”… man kunne 

rykke et gardin for som gik fra gulv til loft, så man kunne have bare lidt privatliv, men 

man kunne jo stadig høre hvad der foregik” (uformel inf.). Under stuegang observeres 

medpatientens adfærd, mens læge og sygeplejerske undersøger og taler med patienten. 

Medpatienten trækker forhænget mellem sengene halvt for, lægger sig i sin seng og 

lukker øjnene. Da personalet forlader stuen igen, sætter patienten sig op i sengen med 

det samme og drikker lidt vand og kigger rundt. Netop denne observation går igen ved 

flere lejligheder, med få afvigelser, hvor medpatienten kan lægge sig med ryggen til 

patienten som undersøges eller ser ud til at læse meget koncentreret i et blad eller en 

bog. Selvom medpatienten har hørt alt hvad der er foregået, er der udvist diskretion og 

respekt for patienten gennem adfærd. Medpatienten kan afskæres fra at se hvad som 

foregår, men kan stadig høre alt uanset om det ønskes eller ej og information om patien-

ten videregives til medpatienten, uanset om patienten ønsker det eller ej. At medpatien-

ten kan høre alt bekræftes af Album. Sanserne er konstant i gang og medpatienten hører 

hvad der bliver informeret om fra plejepersonalet – nærheden bliver selvfølgelig i dette 

rum (Album 1996:32).  

 For en del af patienterne betyder det mindre, at medpatienten hører hvad som 

sker: ”…det betyder ikke noget for mig at naboen kender mine ting…overhovedet…” 

(inf 1). En anden patient ytrer: ”det generer ikke mig…jeg mener ikke jeg fejler noget 

som der skal skjules…”(inf 5). Patienterne er alle i samme båd og det er ikke nødven-

digt at skjule noget for hinanden, men alligevel forsøger patienterne at respektere den 

andens privatliv i det omfang som er muligt på patientstuen. 

 En anden patient oplever, at det direkte kan være en hjælp for medpatienten at høre 

personlige informationer:” det gør ikke noget at andre hører hvad jeg har været igen-

nem….måske kan jeg hjælpe…der er nok også nogen der ikke bryder sig om det…men 

jeg føler egentlig at der er meget stor….. forståelse for…” (Inf. 4). Patienten accepterer, 

at medpatienten har adgang til personlige informationer og ser det som en mulighed, for 

at kunne hjælpe frem for at se det som en belastning. For patienterne kan det betyde, at 
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fællesskabet styrkes, fordi åbenhed fordrer åbenhed og som Album før er citeret for, er 

det svært ikke at tale med en person, man ved intime ting om. Omvendt kan det også for 

medpatienten være endnu en belastning oven i egen situation, idet der ikke er mulighed 

for at lukke af for den løbende information, der opfattes gennem sanserne. Der er græn-

se for hvor mange sanseindtryk patienten kan håndtere uden at det får konsekvenser af 

psykisk art (Kristoffersen 1995:192). Der er tale om en form for tvungen information, 

forstået som information der ikke er valgfri for medpatienten, samt som et accepteret 

vilkår for opretholdelse af det gensidige fællesskab. 

 

Delkonklusion 

 Praktisk hjælp fungerer i et samarbejde mellem patienterne, hvor den som er mest 

frisk hjælper den som er mindre frisk. Den etablerede patient fungerer som informati-

onsgiver i forhold til omgang på hospitalet og denne information synes anvendt i forsøg 

på, at oprette en form for hverdagsliv under indlæggelse. Medpatienten opleves som 

ressource når der er gensidighed i fællesskabet og som en belastning når gensidigheden 

ikke fungerer. 

Kommunikation opleves af patienterne, som værktøj til at udvikle og bevare fællesska-

bet – ingen kommunikation, ingen social relation.  

 Gennem deltagelse i hverdagslivet på patientstuen sammen med patienten lærer 

medpatienten hvordan, man som patient må opføre sig, hvem man taler med om hvad, 

hvordan de forskellige plejepersoner kan anvendes, hvordan man begår sig rent fysisk 

rundt på afdelingen og hvad man taler om i det hele taget. Patienten lærer gennem erfa-

ring, at gensidighed i alle henseender er påkrævet under indlæggelse, for at bevare og 

udvikle den sociale relation til medpatienten. 

 Patienternes identifikation med hinanden er medvirkende årsag til såvel håb, trøst 

som bekymring i forhold til sig selv, såvel som medpatienten og har såvel en positiv 

som en negativ ladning afhængig af rollemodellens situation. 

 Det er af stor betydning for patienten, at medpatienten opleves som god. En god 

medpatient kan bidrage helende på den sygdomsbelastede situation. Oplevelsen af ind-

læggelsen vægtes i højere grad på hvor god eller dårlig oplevelsen med medpatienten 

har været under indlæggelse og i mindre grad ud fra oplevelsen med personalet eller 

sygdommen.  
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 Patienten lærer at nærheden til patienten i fællesskabet er afhængig af at kunne tage 

afstand for at kunne bidrage til fællesskabet og for at beskytte sig selv. Patienten ople-

ver at håndtering af denne balancegang med medpatienten, har betydning for oplevelse 

af forholdet til medpatienten og i sidste ende af indlæggelsesforløbet. Patienterne lærer 

gennem omgang med medpatienten regler og adfærd der signalerer distance og utilgæn-

gelighed. 

 Humor virker som en ventil til at lette det mentale tryk og giver opmuntring til at 

fortsætte kampen mod sygdommen. Når patienterne kan grine sammen opleves det som 

en lettelse. 

 Patienterne har svært ved at opretholde privatliv under indlæggelse. Medpatientens 

kontinuerlige tilstedeværelse på patientstuen og tvungen information, bidrager til over-

stimulering, hvor ved patienten opleves som en belastning. 

 

4.3. At dele erfaringer under indlæggelse 

 I dette afsnit præsenteres resultaterne af undersøgelsesspørgsmålet: Hvilke oplevelser 

har patienten med medpatienten i forhold til at lære om egen sygdom under indlæggelse? 

Til at finde svar på undersøgelsesspørgsmålet, er der lavet følgende underkategorier: 1) 

sygdoms- snak og 2) angst. Underkategorierne udfyldes ved at besvare hvilke oplevel-

ser patienterne har med medpatienten i forbindelse med at erhverve sig viden om egen 

sygdom og sygdomsforløb, samt oplevelser med angst i forbindelse til sygdomssnak.  

 Alle patienterne i undersøgelsen har en eller anden oplevelse med, at dele erfaring 

med medpatienten under indlæggelse, af enten positiv eller negativ art og alle har angst 

i forbindelse med deres sygdomsforløb. Som beskrevet under afsnit 4.2 har kommunika-

tionen en stor betydning, for at lære at begå sig som patient og det samme er gældende i 

forbindelse med at dele erfaringer under indlæggelse, idet denne overføring foregår så-

vel verbalt som non-verbalt. 

 Ofte taler patienten med medpatienten, for at få ordene sagt og få det som går en på 

udtalt og dette opleves som en stor hjælp. Medpatienten har rollen som tilhører og for-

holder sig lyttende og på denne måde bliver det at lytte til lig med at hjælpe. En patient 

forklarer: ”meningen er bare at blive lyttet på og blive hørt på…hvad…det der foregår i 

mig nu, hvad sker der i mit forløb…min sygdom” (inf.1). At fortælle om egne erfaringer 

skaber forståelse af egen situation (Isaksen 1996:32-33). Samtidig kræver samtale om 
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sygdom og sygdomsforløb tilbagetrækning, fordi det for patienten opleves krævende at 

fortælle egen historie og lytte til medpatientens (Isaksen 1996:33).  

 Album fandt, at samtale mellem patienterne kommer naturligt, der skal derimod ta-

ges initiativ til ikke at snakke sammen, fordi det kan virke mærkeligt ikke at tale med 

den person der er så tæt på som medpatienten altid er (Album 1996:98). Den viden Al-

bum her taler om, er blandt andet den viden patienterne får om hinanden og sygdommen 

gennem personalets gang på patientstuen, samt den viden der er blevet videregivet di-

rekte fra patient til medpatient. 

 

4.3.1. Sygdomssnak 

 Brud på privatlivets fred synes anvendt som redskab eller indgangsvinkel til samtale 

om sygdom. Informationerne som udveksles eller overhøres bevidst eller ubevidst, sy-

nes at have en funktion for patienterne, idet de anvendes i samtalerne patienterne imel-

lem og er med til at skabe forståelse for ens egen situation. En patient fortæller: ”jeg vil 

ikke begynde at snakke til hende om det lægen har sagt… det hun vil sige til mig, det 

må hun starte med at sige og så kan jeg så sige at jeg hørte det godt…det hensyn synes 

jeg man skal ta…det må ligesom være vedkommende selv der gerne vil snakke om 

det…(inf 5). Ofte har patienterne allerede talt om de sygdomsrelaterede ting, inden de 

bliver udtalt af læger eller sygeplejerske under stuegang: ”… hver gang der har været 

stuegang der har jeg egentlig vidst hvad lægen skulle snakke med hende om” (inf 4). 

Album fandt at patienterne taler om sygdom og sygdomsrelaterede ting på en åben må-

de, idet patienterne søger viden om hvad der er sket, sker og skal ske dem (Album 

1996:25,142). En patient udtaler: ”man føler ligesom altså som patient…vi er her alle 

sammen fordi vi fejler et eller andet og det er det vi er fælles om, så lad os snakke om 

det … sygdom og sygdom og sygdom og hvad vi skal have til middagsmad (griner) … 

ja, det er det…for det er den hverdag der er her”(inf 1).  

 Det er legalt mellem patienterne at tale om sygdom på hospitalet, men personalet 

mener at patientens snak om sygdom er negativt ladet, skaber mistillid og misforståelser 

og skræmmer de andre patienter (Album 1996:122,142). Denne påstand argumenterer 

datamaterialet imod, idet der klart viser en tendens til at patienterne værdsætter den in-

formation der kommer fra medpatienten i relation til sygdom og forståelse af denne. 

Dette er en helt klar divergens mellem personalets og patientens opfattelse. 
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 Datamaterialet viser at patienterne deler sygdomshistorie og udveksler erfaring med 

sygdom, symptomer og undersøgelser. Album fandt at patienterne gennem fælles fore-

stillinger og opfattelser af det som sker, med blandt andet kroppen og undersøgelser, 

danner sygdomsforståelse (Album 1996:162). En af grundende til at patienterne indbyr-

des taler om sygdom er, at det er lettere at tale med medpatienten frem for såvel perso-

nale som pårørende. En patient siger: ”ja, og om ting vi ikke engang fortæller vores fa-

milie….det er ikke det samme og snakke med dem…det kan man ikke… vi fortæller 

hinanden om vores sygdom, det gør vi…og det tror jeg det har en stor betydning at vi 

kan gøre det fordi…vores pårørende er her jo ikke lige i det øjeblik der kommer et eller 

andet…måske spørgsmål eller en tanke eller sådan noget…så er det da rart at man lige 

kan spørge den anden….”(inf 5). Det er acceptabelt at vise hvor dårlig man er overfor 

medpatienten, men ikke i samme grad overfor pårørende (Isaksen 1996:46). Medpatien-

ten er den som umiddelbart er tilgængelig og den mest nærliggende, ikke mindst fordi 

denne også er syg og derfor anses for at være en troværdig informationskilde.  

 Litteraturen fastsætter, at erfaringsbaseret viden er mest troværdig for patienterne, 

fordi den er gennemlevet. Det giver mening at tale med nogen der har samme oplevelser 

som en selv og indsigt gennem andres erfaringer giver overblik og forståelse af ens egen 

situation. Man lærer sin egen sygdom at kende gennem medpatienten (Isaksen 

1996:23,30,34,42, Jensen 2002:42). 

En patient udtaler: ”sygeplejerskerne aner ikke hvad det er at være patient, de aner det 

ikke, de aner slet ikke hvordan det er…det kan godt være i ikke synes det men I har jo 

ikke prøvet det…” (inf 2). Man forstår ikke fuld ud, hvordan det er at være syg, før man 

selv har prøvet det (Isaksen 1996:48). Derfor anses personalet ikke i samme grad for 

troværdige, når det handler om information om sygdommen. Litteraturen fortæller, at 

patienterne søger at kombinerer viden fra personalet med medpatientens erfaringsbase-

rede viden, for at få det bedste billede, (Isaksen 1996:24,28). 

 Gennem samtale deles information om procedurer, symptomer og undersøgelser. 

Forud for en undersøgelse taler patienterne om hvad der kan forventes: ”man spekulerer 

jo over hvordan det er og ser ud….godt at vide fra (navn) hvordan det er…..det er da 

betryggende at se at (navn) har det godt med den ny klap……man er da altid urolig” 

(uformel inf.). Der fortælles ivrigt om undersøgelsen bagefter: ”ja, der var en som for-

talte mig at det gjorde helt vildt ondt at få slangen ned i halsen, så jeg var da 
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spændt….det gjorde overhovedet ikke ondt……jeg fortalte det hele til (navn) bagefter” 

(inf 2). Der ligger stor tryghed i at blive informeret af en person, som har prøvet det på 

egen krop og specielt hvis det er gået godt, idet et godt resultat bevarer håb for, at det 

går lige så godt for en selv. En patient udtrykker oplevelsen meget klart: ”vi giver hin-

anden af vores erfaringer…hvordan kan vi takle det og vi er…alene det at udtale orde-

ne…at få det ind igennem ørerne det har enorm helbredende…eller en god virkende 

effekt man hører det på en anden måde end når man bare tænker det”(inf 4). Jensen 

fandt at det er i høj grad i dialog med medpatienterne, der indsamles erfaring med un-

dersøgelser, bivirkninger, medicin og så videre (Jensen 2002:42).  

 Patienterne deler også erfaringer omkring oplevede symptomer i forbindelse med 

sygdom. 

Der fortælles: ”det føles som om jeg sidder på en bold…det var min læge der syntes jeg 

skulle herud…det er måske også godt nok… jeg har også gået og haft feber til og fra og 

været meget sløv sån det sidste stykke tid…jeg fejler nok ingenting…det er godt 

nok…om ikke andet at få det afkræftet”(uformel inf). En anden patient forklarer en 

medpatient symptomerne direkte: ”…feber, smerte i brystet og hoste havde jeg…”(inf. 

6). Fællesskabet skaber rum for at der tales om alt vedrørende sygdommen – intet er 

helligt i den henseende. Aubert forklarer mennesket som et instrument, som gennem 

deltagelse indsamler sociologisk erfaringsmateriale. Mennesket kan ligesom et instru-

ment svigte og deraf få et forkert billede af virkeligheden, hvorfor det er nødvendigt 

med kontinuerlig sammenligning af erfaringer og information – heraf udvikling (Aubert 

1981:forord). Patienten bruger medpatienten som informationskilde, i forsøget på at 

skabe et så rigtigt billede af egen sygdomssammenhæng som muligt. 

 Den gensidige informationsudveksling kan ses som uformel læring omkring sygdom 

og sygdomsforløb og som en naturlig del af den hverdag udspilles under indlæggelse. 

Læring om sygdom er en del af hverdagen på hospitalet. 

 

4.3.2. Angst 

 I forbindelse med at tale om sygdom og sygdomsrelaterede emner, er patientens op-

levelse med medpatienten af såvel positiv som negativ karakter, idet deltagelsen i med-

patientens liv, kræver en balance mellem nærhed og afstand, for at kunne rumme såvel 

egen som andres situation. 
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 Patienterne søger information om egen sygdom gennem medpatienten, men med vi-

den følger angst og det er ikke altid, at den enkelte kan rumme de informationer der 

udveksles. Som beskrevet i afsnittet omkring identificering med medpatienten, er der 

såvel positive som negative aspekter i dette. I forbindelse med sygdomssnak, opleves 

identifikation med medpatienten som negativ, når det forbindes med dårlige resultater 

eller død. Patienten bevidstgøres gennem medpatientens tilstand om egen dødelighed og 

angsten tager over. Isaksen fortæller at identifikationen med medpatienten opleves såvel 

positivt som negativt, idet konfrontationen med egen diagnose gennem medpatienten 

skaber såvel håb som angst. Patienter udtaler: ”…jeg var meget urolig i går…”, ”…man 

skal da have lov til at have ondt og græde…”, ”man ligger ikke…og er angst…” (inf. 

3,4,1) Mødet med angsten skaber distance mellem patienterne (Isaksen 1996:24-25). 

Omvendt skaber gode resultater som før nævnt håb og trøst. Balancen mellem nyttig 

information og belastende, angstprovokerende sygdomssnak mellem patienterne kan 

være svær. For meget information kan være skræmmende (Isaksen 1996:22,32). I denne 

situation har patienterne også brug for at tage distance og lærer gennem samværet med 

medpatienten, at det er i orden at gøre sig utilgængelig, når det bliver for meget syg-

domssnak. Distance handler i denne sammenhæng om ikke at tale om sygdom (Isaksen 

1996:64). 

 

4.3.3. Diskussion af empirien i et sociokulturelt læringsperspektiv 

 Den ovenstående præsenterede empiri kan diskuteres i et sociokulturelt læringsper-

spektiv, hvor forståelsen bygger på, at patienternes indbyrdes sociale relation fungerer 

som et læringsrum. Patientens liv under indlæggelse kan sammenlignes med integration 

ind i et nyt og forholdsmæssigt ukendt samfund og dennes kultur. Denne integration 

søges gennem medpatientens informationer om, hvordan man skal begå sig, hvor pati-

enterne forsøger at skabe og /eller opretholde en form for hverdag under indlæggelse. 

Bech-Jørgensen fremhæver at handlinger knyttet til hverdagslivet kan forstås, som ha-

vende en symbolsk orden som kommer tydeligere frem når man mangler dem (Bech-

Jørgensen 1994:142-145). Dette betyder at patienten søger at skabe orden og hverdag 

indenfor de rammer hospitaliseringen og sygdommen tillader i samspil med medpatien-

ten. Undersøgelsen indikerer hele vejen igennem, at der er tale om læring af patientrol-

lens spilleregler og forhold omkring egen sygdom, som skridt på stigen i retning af syg-
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domsforståelse. Denne læring er medvirkende til at skabe orden og opretholde en form 

for hverdag under indlæggelsen, i kraft af en forståelse af, hvordan man begår sig som 

patient og opnår viden om egen situation. 

 Læring er ikke det bevidste fokus patienterne har i den sociale relation, men nærmere 

et ubevidst fænomen, som naturlig følger med i samværet med medpatienten under ind-

læggelse. 

Litteraturen indikerer, at der foregår uformel læring, uanset om patienterne er bevidste 

om dette faktum eller ej. I patient relationen er der ikke tale om planlagt undervisning, 

men derimod uformelle læringsprocesser gennem det sociale samvær, hvor patienterne 

lærer, ved at være sammen, tale sammen og i det hele taget deltage i hinandens liv under 

indlæggelse. 

Læringen må derfor defineres som uformel læring i forhold til figur 1, side 20, idet vi-

densudvekslingen mellem patienterne må betragtes som ikke intenderet og uden plan-

lægning. Læringen foregår i væsentlig grad gennem dialog med medpatienten og delta-

gelse i den sociale praksis, der hører med til at være patient. Læringen kan forstås som 

situeret læring som fremlagt af Etienne Wenger og Jean Lave (Lave & Wenger 2003). 

 Det kan som nævnt i afsnit 2.3 kan det diskuteres, hvor vidt der er tale om socialise-

ring eller situeret læring. Tanggaard & Nielsen har taget netop denne diskussion op i en 

artikel fra 2006, hvor kritikpunkterne går på at situeret læring ikke omhandler læring, 

men socialisering, at situeret læring negligerer subjektet, samt at situeret læring betyder 

underkastelse og reproduktion under de givne forhold. Artiklen tager udgangspunkt i 

den nordiske kritik (Tanggaard & Nielsen 2006). Jeg vil nøjes med at adressere påstan-

den om, at situeret læring ikke omhandler læring men socialisering, da dette har betyd-

ning for valg af læring som perspektiv for specialet. Kritikken er rettet mod, at der sker 

en begrebsmæssig forveksling mellem læring og socialisering. Læring defineres i kri-

tikken som en bevidsthedsmæssig proces i et individ uafhængigt af de sociale omgivel-

ser. Således opstår et skel mellem det, at opfatte læring som forandring af indre kogniti-

ve strukturer, over for en forståelse af læring som en forandring af individets relationer 

til omverdenen som i et situeret perspektiv, hvor ved situeret læring ikke kan betegnes 

som læring (Tanggaard & Nielsen 2006). Forfatterne tager dog til genmæle ved at poin-

tere dette skel, samt at det ikke nødvendigvis behøver at være der. Den situerede læ-

ringsteori er nok ikke bevidst læring, men det er ikke ensbetydende med at der ikke fo-
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regår læring. Gennem at anvende Illeris’ definition på læring som netop indeholder så-

vel den kognitive som den sociale vinkel, synes dette skel i væsentlig grad at være op-

hævet. 

 Ifølge Lave og Wenger, kan læring finde sted gennem social praksis, hvor medpati-

enten ved at deltage, se, høre og samtale finder forståelse for de regler som forefindes i 

den sociale kontekst (Lave & Wenger 2003:8). Datamaterialet har tydeliggjort at et så-

dant fænomen finder sted, idet patienten bruger medpatienten som informationskilde, 

når det handler om at tilegne sig viden om afdelingens hverdag, spilleregler for at kunne 

begå sig som patient og viden om undersøgelser, symptomer og sygdom. Samtidigt er 

dette i overensstemmelse med den sparsomme litteratur på området.  

 Som social praksisteori lægges vægt på den gensidige relationelle afhængighed mel-

lem aktøren og den verden som denne er situeret i (Lave & Wenger 2003:46). Datama-

terialet fremdrager netop patientens oplevelse af oprettelse af den sociale relation som 

særdeles afgørende. Medpatienten er i væsentlig grad afhængig af medpatienten i for-

bindelse med at lære at indgå i patientrollen. Graden af medpatientens evne til, at begå 

sig som patient, udvikles efterhånden gennem samtale og deltagelse i den sociale relati-

on med medpatienten. Som ny medpatient startes ud som legitim perifer deltager, hvor 

patienten i kraft af sin rolle som patient i patientfællesskabet, åbnes mulighed for ad-

gang til forståelseskilder gennem stigende deltagelse (Lave & Wenger 2003:38). Dette 

betyder i praksis, at patienten optjener legitim deltagelse over tid og gennem udvidet 

kompetence. Jo mere patienten deltager i fællesskabet med medpatienten og lærer om 

livet som patient, des større mulighed er der for at medpatienten formår, at begå sig in-

denfor rammerne af patientrollen. På denne måde fører kompetencestigen til fuld delta-

gelse i fællesskabet. Samtidigt defineres mennesket som patient gennem deltagelse i det 

sociale fællesskab, hvor læringen er medvirkende til at skabe identitet som patient. Lave 

og Wenger beskriver læring gennem legitim perifer deltagelse som en form for medlem-

skab i udvikling (Lave & Wenger 2003:49). Dette fortolkes som at patientens position i 

fællesskabet bevæger sig. Analysen indikerer, at forholdet mellem patienterne ændrer 

sig over tid og gennem udvidet kompetence fra, at være et komplementært forhold til at 

være ikke-komplementært. Den interne implicitte magtbalance mellem den ny og den 

etablerede patient udviskes i nogen grad og erstattes af et mere gensidigt kompetence-

forhold. 
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Delkonklusion 

 At tale om sygdom og sygdomsforløb under indlæggelse er en af de ting der blandt 

patienterne bruges meget tid på og det er ganske legalt at tale om. Patienterne bruger 

hinanden til at udveksle erfaring omkring deres sygdom, sygdomsforløb, symptomer og 

undersøgelser. Gennem dialog opnås indsigt i hvad der kan forventes, i forhold til hvad 

medpatienten har af erfaring på området.  

 Sygdomssnak fylder meget i patienternes liv under indlæggelse og selvom der er et 

ønske om at vide, skaber denne viden samtidigt et vakuum med angst. Viden om egen 

situation og angst er tæt forbundet, hvor patienten har brug for balance mellem nærhed 

og distance, for at kunne være i fællesskabet med medpatienten. 

 Patienten forsøger at skabe orden og hverdag under indlæggelse ved hjælp af medpa-

tienten. Som en aktiv deltager i den sociale praksis på hospitalet, lærer patienten de so-

ciale spilleregler, gældende for det at være patient i samspil med medpatienten. Patient-

rollen er i udvikling fra at være relativt uvidende og perifert deltagende, til at være vi-

dende og fuldt deltagende. Patienternes forhold ændres i takt med at kompetencen som 

patient udvikles, fra en komplementær relation til at være ikke-komplementær relation. 

 

5. Resultater og diskussion af rekonceptualiseringskategorierne 

 I dette kapitels 3 afsnit præsenteres resultater af analyse og diskussion af følgende 

rekonceptualiseringskategorier: 1) Den sociale relation som behov under indlæggelse, 2) 

rolleskift i patient-patient relationen som udvikling under indlæggelse og 3) patienten 

som bindeled til biomedicinsk information. Kategorierne i dette kapitel er fremkommet 

på baggrund af konceptualiseringen og derfor vil der blive henvist til denne igennem 

præsentationen. Hvert afsnit indeholder resultater af en rekonceptualiseringskategori, 

som vil blive diskuteret løbende. Hvert afsnit afsluttes med en delkonklusion, som 

sammen med konceptualiseringens delkonklusioner, afsluttende samles til en samlet 

konklusion til besvarelse af problemformuleringen. 

 

5.1. Den sociale relation som et behov under indlæggelse 

 I dette afsnit søges forståelse af, hvordan deltagelse i den sociale relation mellem 

patient og medpatient, kan forstås som et behov. Datamaterialet indikerer, at patienterne 

har brug for at indgå i denne relation af flere grunde: 1) for at dække det sociale behov, 
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2) for at lære at begå sig som patient og 3) for at lære om egen sygdom. En patient som 

under første indlæggelse ingen medpatient havde fået udtaler: ”…der kunne jeg ikke 

rigtig finde ud af det…der havde jeg det ikke så godt…så der missede jeg noget mad for 

jeg vidste ikke selv jeg skulle gå derud og sådan…”(inf 1).  

 I sygeplejen ses behov, som forbundet til såvel fysisk som psykisk velvære, ud fra 

specifikt definerede behovsområder som præsenteres af eksempelvis Virginia Hender-

son. Disse behovsområder udgør sygeplejens mest centrale gøremål (ICN 1992). Hen-

derson har fjorten grundlæggende behovsområder, hvoraf de otte beskæftiger sig med 

den fysiske sundhed og de sidste seks omhandler forskellige psykosociale aspekter. 

Henderson har et behov der omhandler patientens behov for at få kontakt med andre og 

give udtryk for egne behov og følelser. Dette behov kunne indeholde patientens behov 

for social kontakt til medpatienten under indlæggelse. Som nævnt i indledningen, har 

det ikke været muligt at finde sygeplejeteoretisk litteratur omhandlende patienternes 

indbyrdes forhold og derfor må der sættes spørgsmålstegn ved, hvor vidt netop dette 

aspekt inddrages under behovsdækning i sygeplejen. Datamaterialet synes at dokumen-

tere patienternes relation, som et muligt behov under indlæggelse, i forbindelse med at 

lære at begå sig som patient og lære om egen sygdom og situation under indlæggelse. 

Specielt kan der fremdrages en oplevelse fra en patient med adskillige indlæggelser bag 

sig, som under en uformel samtale fortæller, at hele hendes oplevelse af indlæggelse 

hænger sammen med oplevelse med medpatienten – ikke forholdet til hverken lægen, 

sygeplejersken eller behandlingen som sådan, men derimod det forhold der har været til 

medpatienten og hvorvidt denne er oplevet som god eller dårlig (inf 4). Som en del af 

hverdagen fremstår ethvert menneskes behov for social kontakt. 

 Det kan diskuteres, hvor vidt den sociale relation skal forstås som et grundlæggende 

behov under indlæggelse, idet behovsvurdering altid i nogen grad bliver en subjektiv 

vurdering fra sygeplejerskens side, selvom denne, i samspil med medpatienten, søger at 

skaffe sig kendskab til patientens oplevelse af egne behov (Kristoffersen 1996:371). 

Behov for sociale relationer er beskrevet af Maslow som en del den hierarkiske opbyg-

ning af behov (Maslow 1970). Pahuus har kritiseret dette syn som værende reduktio-

nistisk, idet han påpeger at behov er mere end blot det at overleve – mennesket skal 

også leve (Pahuus 2002). Så selv om patienterne befinder sig i en situation hvor overle-

velsesinstinktet er stort og de grundlæggende fysiologiske behov i forhold til kroppen 
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sættes i centrum, er det vigtigt også at leve i en hverdag under hospitaliseringen, hvor 

medpatienten blandt andet dækker behov for socialt samvær, men også i væsentlig grad 

behov for sikkerhed og tryghed.  

 Datamaterialet lægger ikke direkte op til at der er en eksplicit bevidsthed om patien-

tens behov for, at udvikle relation til medpatienten. Uden bevidsthed om dette behov er 

det nærmest umuligt for patienten, at give udtryk herfor. Sygeplejersken kan heller ikke 

bebrejdes, idet patient-patient relationen ikke er et fokus for behovsafklaring. På sin vis 

kan man sige, at patienten selv søger at dække sit behov uden hjælp fra personalet, set i 

lyset af den manglende fokus på opbygning og vedligeholdelse af patient-patient relati-

onen som specifikt behovsområde for patienten.  

 På denne vis er patienten aktiv deltager i sin egen og medpatientens behovsdækning 

under indlæggelse.  

 

Delkonklusion 

 Patient-patient relationen kan forstås som et ubevidst behov under indlæggelse. Pati-

enterne har brug for relationen for at opretholde social kontakt, for at lære at begå sig 

som patient og for at lære om egen sygdom. Patienten søger, som en aktiv deltager, at 

dække dette behov under indlæggelse uden plejepersonalets hjælp. Forholdet mellem 

patient og medpatient har stor betydning for oplevelsen af indlæggelsesforløbet. 

 

5.2.Udvikling i patient-patient relationen under indlæggelse som grundlag for rol-

leskift 

 I dette afsnit søges forståelse af den udvikling der er i patienternes indbyrdes sociale 

relation fra første møde og til afsked, samt det medfølgende rolleskrift. Datamaterialet 

indikerer, at forholdet udvikler sig over tid og i takt med udvidet kompetence i patient-

rollen. 

 Oprettelse af den sociale relation mellem patient og medpatient er essentiel, for at 

lære at begå sig som patient, hvilket kan være en del af forklaringen på, hvorfor patien-

terne bruger så forholdsvist meget tid på relationsopbygning under indlæggelse. Der var 

kun en af informanterne som ikke gav udtryk for, at have behov for at indgå i den socia-

le relation under indlæggelse, hvilket kan sættes i relation til en meget kort indlæggel-

sestid (inf 3).  
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 For at kunne oprette en relation til et andet menneske, er det nødvendigt at vise hvem 

man er, for at vise villighed til, at leve op til de forventninger den anden har til en i den 

sociokulturelle kontekst der sætter rammerne for samværet (Aubert 1981:119-120). Er-

wing Goffman (1922-1982), canadisk mikrosociolog og velkendt for teori om individets 

dramatisering af sig selv i hverdagslivet, forklarer den menneskelige interaktion som 

rollespil (Goffmann 1959). Når to fremmede mødes, forsøges fra begge sider at finde ud 

af hvem den anden er og samtidigt vise hvem man selv er. Dette foregår som oftest gen-

nem udveksling af indbyrdes information eller anvendelse af information, som man i 

forvejen ligger inde med fra lignende situationer med samme typer af person (Goffmann 

1959:11). Patienten forsøger i den indledende fase at skabe kontakten menneske til 

menneske, ved gennem samtale og adfærd at vurdere hvilken type menneske medpatien-

ten er, gennem den måde denne viser sig på. Den etablerede patient har allerede stadfæ-

stet sig i patientrollen, hvor den nye medpatient har brug for den etablerede, for selv at 

stadfæste sig som patient. Menneskerollen bliver meget hastigt inddraget og ændret til 

patientrollen i samspil mellem patienterne, idet det blandt fremmede mennesker ikke er 

legalt at tale om sygdom og indlæggelse, men det er det derimod når man er patient. 

Ifølge Goffmann tilpasser den nye patient sig til den etablerede patients rolle, for at 

kunne indgå i den sociale relation gennem en vis symmetri i patienternes situationsdefi-

nition (Goffmann 1959:17). Hvis ikke patienternes situationsdefinition er sammenligne-

lige, vil der opstå dysfunktion, hvor ved den sociale relation bliver umulig at oprette. I 

opbygningen af relationen må patienterne dermed være enige om spillereglerne og yde 

sit bidrag til at få fællesskabet til at fungere og i videst mulig omfang undgå konflikter 

eller uenighed. Goffman ser dette som afgørende for opbygning af relationer (Goffmann 

1959:18). I dette speciales undersøgelse er der ikke bevidst fokuseret på patienternes 

forsøg på at undgå konflikter, men Album fandt i hans undersøgelse at patienterne hel-

lere trækker sig tilbage frem for at indgå i åbenlyse konflikter – hellere vige og tie (Al-

bum 1996:63-64). Barts fortæller, at danskere helst undgår konflikter i deres sociale 

relationer og vælger derfor omgang med ligesindede og ligeværdige personer og derved 

skaber de hele tiden lighed og ensartethed (Baarts 1998:103). 

Dette er en nødvendighed for at bevare fællesskabet og dermed muligheden for at kunne 

begå sig optimalt som patient. 
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 Der synes at være helt klare regler for hvordan patienterne opbygger relation til hin-

anden under indlæggelse og disse regelsæt er de samme som gælder for enhver anden 

relationsopbygning. Forskellen mellem patienternes indbyrdes relationsopbygning og 

den som foregår udenfor hospitalet er, at det frie valg i en vis grad fratages den enkelte. 

Idet patienten ikke selv vælger hvem medpatienten er, ligger der en ufrivillig udfordring 

i, at få relationen opbygget med den man nu engang ligger på stue med. Selvom medpa-

tienten ikke synes at være bevidst om patientens funktion, i forhold til at lære at begå 

sig som patient og at lære om egen sygdom og sygdomsforløb og dermed ikke bevidst 

handler imod dette, fremstår relationsopbygningen igennem datamaterialet, som haven-

de central betydning for patienten under indlæggelse. Flere af informanterne i undersø-

gelsen har oplevelser med medpatienter, hvor det af forskellige grunde ikke har været 

muligt at opbygge relationen. Resultatet for patienten har været belastning gennem et 

ressourcemæssigt overforbrug i forsøg på at skabe relation, hvor den psykiske belast-

ning dette nederlag giver, påvirker det fysiske velvære.  

 Forholdet mellem patienterne starter, ifølge Aubert, som komplementært, hvor den 

ene kan lærer noget af den anden. Den etablerede patient er den som har været der læn-

gere og ved hvordan tingene foregår og har allerede kendskab til den rolle den nye pati-

ent skal indgå i. Derved ligger der på forhånd en formodning om eller en viden om, 

hvad den nye skal gennemgå, samt en forventning om hvilken reaktion og opførsel der 

kan forventes (Aubert 1981:101-110). Det komplementære forhold imellem patienterne 

indeholder et asymmetrisk magtforhold. Den etablerede patient har position af norm-

sender og deraf højere rangeret end den nye i kraft af sin formodede erfaring. Der er tale 

om et bytteforhold hvor den komplementære patient-patient relationen er baseret på en 

ulighed i adgangen til viden, hvorved den ene kontrollerer en del af det, som er af inte-

resse for den anden (Aubert 1981:173-174). Derved har den mere vidende patient mag-

ten i relationen til den mindre vidende medpatient. Selvom dette magtforhold ligger 

implicit i relationen, kan det ikke siges at være en udøvet magt, men derimod en magt 

der er opbygget i egenskab af erfaring, med at være patient. Det kan dog ikke udelukkes 

at medpatienten påvirkes af dette forhold alligevel.  

 Den etablerede patient kan betegnes som eksperten på området i forhold til den nye 

som kan betegnes som novisen. Forholdet kan beskrives gennem Goffmanns teori om 

inddragelse af specialisten i organisationen. I hans rollespilsmetafor beskriver han rollen 
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som ”oplærings-specialist” som eksperten udfylder. Opgaven for denne person er, at 

lære den optrædende hvordan han skal begå sig, eksempelvis opbygge udtryk samtidig 

med at rollen udspilles. Samtidigt inddrages strafmetoder som følge af upassende op-

træden (Goffmann 1959:133). Overført til patient-patientforholdet, indtager den mere 

erfarne patient rollen som oplærings-specialist i kraft af sin merviden og de sociale spil-

leregler stadfæstes adfærdsmæssigt gennem sanktioner ved uacceptabel adfærd, som 

ikke lever op til patientens forventninger. Datamaterialet viser klart, at der sanktioneres 

gennem distance og afvisning, når medpatienten ikke opfylder kravene og forventnin-

gerne til fællesskabet. 

 I den vellykkede patient-patient relation, starter forholdet ud som et komplementært 

forhold, men udvikler sig til at være et ikke komplementært fællesskab hvor magtbalan-

cen udviskes. I takt med at patient og medpatient gennem læringsprocessen i den sociale 

relation opnår fuld legitimitet, opstår balance i magtforholdet og forholdet bliver af en 

mere gensidig karakter. Den gensidige relation er karakteriseret ved at begge parter ta-

ger initiativ til samtale eller handling og begge har glæde og nytte af samhandlingen. 

For at udvikle og opretholde den sociale relation, er det vigtigt at begge parter giver og 

får. Hvis én altid tager initiativet, bliver det tolket som afvisning og relationen kan ikke 

hverken opretholdes eller videreudvikles (Aubert 1981:177). Gensidigheden og balan-

cen i magtforholdet medfører samtidigt et rolleskift for deltagerne i den sociale relation. 

Forholdet ændres fra et ulige til et mere lige forhold. Det kan betegnes som udviklende 

sig fra et lærer-elev forhold til et menneske-menneske forhold, hvor medpatienten ople-

ves som en ressource.  

 

Delkonklusion 

 Under opbygning af den sociale relation tilpasser medpatienten sig, for at blive en 

del af fællesskabet. Det er i denne fase vigtigt at vise hvem man er. Konflikter undgås, 

selvom de kan være åbenlyse – hellere vige og tie frem, for at risikere sanktioner og 

udelukkelse fra fællesskabet. Patienten fratages det frie valg i forhold til selv at vælge 

medpatient på patientstuen. Dette har betydning når medpatienten ikke formår eller øn-

sker at deltage i fællesskabet, idet patienten så spilder værdifulde ressourcer i forsøget 

på at oprette relation og medpatienten opleves som en belastning. 
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 Den vellykkede patient-patient relationen udvikler sig fra et komplementært forhold 

til et ikke-komplementært forhold, som af patienten opleves som en ressource. Magtfor-

holdet ændres over tid og i takt med kompetenceudvikling som patient. Relationen æn-

der sig rollemæssigt fra at være et lærer-elev forhold til at være et menneske-menneske 

forhold. 

 

5.3. Patienten som bindeled til biomedicinsk information 

 I dette afsnit søges en forståelse af medpatientens rolle som bindeled til biomedicinsk 

information. Datamaterialet indikerer, at patienten har en klar rolle i overlevering af 

viden og information om biomedicinske emner som sygdom, sygdomsforløb, undersø-

gelser, symptomer, bivirkninger og medicin. Størstedelen af den information der over-

gives omkring disse forhold kommer fra patienten og selvom der kommer information 

fra personalet, opfattes disse ikke som troværdige på samme vis, fordi de oftest ikke er 

erfaringsbaserede. Isaksen og Gjengedal fandt, at der synes at være en tendens mellem 

patienterne til, at anse medpatientens tilstand som bevisførelse for behandlingseffekt 

eller troværdighed, i forhold til behandlerens information (Isaksen & Gjengedal:384).  

 Sygeplejeteoretisk litteratur opfatter generelt sygeplejersken i rollen som led mellem 

patienten og biomedicinen. Det er en del af sygeplejerskens arbejdsområde at informere 

og vejlede patienten og det gør hun også i en vis grad ifølge datamaterialet. Alligevel 

anser medpatienten ikke dette som dækkende og derfor får patienten i højere grad denne 

rolle. Dette synes at være en ganske naturlig rollefordeling for patienterne, fordi syge-

plejersken opleves som en person der skal forstyrres mindst muligt på grund af travlhed. 

Derfor spørges der kun ganske lidt til sygeplejersken fra patientens side. Dette kan tol-

kes af sygeplejersken, som et udtryk for, at der fuldstændig fortrolighed med egen situa-

tion under indlæggelse. Ifølge datamaterialet er dette ikke tilfældet. Patienterne søger 

informationen hos medpatienten i stedet, også selv om de i forvejen er blevet informeret 

af personalet. Isaksen og Gjengedal fortæller, at nogle patienter kun har lidt tillid til den 

information lægen giver og søger derfor verifikation gennem medpatienten (Isaksen & 

Gjengedal:385). Dette synes også at være gældende i denne undersøgelse. 

 Datamaterialet indikerer at der i patient- patient relationen foregår informationsud-

veksling i en grad der kan betegnes som et uformelt hjælpesystem. Dette hjælpesystem 

er af funktionel art, idet medpatienten har mulighed for at give og få nødvendig hjælp 
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og støtte i forbindelse med indlæggelsen gennem patienten. Medpatienterne i undersø-

gelsen oplever, at det er bedre at bruge patienterne som informationskilde, men også 

mere trygt og mere tilgængeligt. I sygeplejen kunne dette udnyttes konstruktivt som en 

ressource der kan trækkes på. Album fandt, at det åbenbart er lettere for patienten at 

høre, forstå og huske informationen når den kommer fra medpatienten (Album 

1989:295). Dette er tilsyneladende rigtig i nogen grad, for patienterne vælger bevidst 

medpatienten frem for plejepersonalet. Dette kan opfattes som belæg for at udforske 

muligheder for at inddrage patienten som en værdifuld ressource i sygeplejen når det 

handler om at lære om egen sygdom. 

 

Delkonklusion 

 Patienterne bruger i højere grad hinanden, når der skal søges information om sygdom, 

sygdomsforløb og symptomer frem for plejepersonalet. Sygeplejerskens rolle som bin-

deled til biomedicinsk information udnyttes ikke af medpatienten, fordi dennes ikke i 

samme grad opleves så troværdig som patientens. Patient-patient relationen fungerer 

som et uformelt hjælpesystem med værdifulde ressourcer, som muligvis kan udnyttes 

konstruktivt i sygeplejen. 

 

6. Konklusion 

 Til en samlet forståelse af problemformuleringen: Hvad foregår der patienterne imel-

lem under indlæggelse og hvad oplever patienterne med medpatienterne i den sociale 

relation?, kan der konkluderes følgende: 

 Til forståelse af undersøgelsesspørgsmålet om patientens oplevelse med medpati-

enten i forhold til at lære medpatienten at kende under indlæggelse, konkluderes at 

patienternes oplever vigtigheden af at opbygge relation til medpatienten under indlæg-

gelse. Der er uskrevne regler, som skal følges for at indgå i relationen og forskel på reg-

lerne afhængigt af hvilket rum kontaktens tages i og disse læres gennem deltagelse i 

hverdagen med patienten gennem sanktioner og accept. Oprettelse og udvikling af kon-

takten til patienten under indlæggelse er essentielt, i forhold til at lære at begå sig som 

patient og opnå viden om egen sygdom, hvorfor patienterne bruger forholdsvist mange 

ressourcer på dette. I dette lys kan oprettelse og udvikling af patienternes sociale relati-

on anses for, at være et behov der skal tages hensyn til i sygeplejen under indlæggelse. 
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 Til forståelse af undersøgelsesspørgsmålet om patientens oplevelse med medpati-

enten i forhold til at lære at begå sig i den sociale relation under indlæggelse, kon-

kluderes at patienterne gennem deltagelse og dialog lærer, hvordan de skal begå sig un-

der indlæggelse. Patienterne oplever medpatienten som såvel en ressource som en be-

lastning afhængig af situationen. Identifikation med patienten opleves, som såvel posi-

tivt som negativt for eget forløb. Humor, trøst og støtte opleves som et gensidigt forhold. 

Gensidigheden i fællesskabet er afgørende for udvikling af relationen og essentiel, i 

forhold til at lære at begå sig som patient. Det sunde forhold mellem patienterne udvik-

ler sig rollemæssigt fra indledende at have form som et asymmetrisk lærer-elev forhold, 

til afsluttende at være et menneske til menneske forhold i balance. 

 Til forståelse af undersøgelsesspørgsmålet om patientens oplevelse med medpati-

enten i forhold til at lære om egen sygdom under indlæggelse konkluderes at medpa-

tienten, i væsentlig grad gennem patienten, lærer om egen sygdom, sygdomsforløb, 

symptomer og undersøgelser under indlæggelse. Sygdomssnak fylder meget i relationen 

og tales meget om. Selvom medpatienten har brug for viden og opsøger denne gennem 

patienten er det samtidigt forbundet med angst. Medpatienten oplever, at det er nødven-

digt at tage distance til patienten, for at kunne rumme sygdomssnak. Patienten får i rela-

tionen rolle som bindeled til biomedicinsk information og overtager derved ubevidst en 

del af lægens og sygeplejersken definerede arbejde. Yderlig undersøgelse af dette kunne 

danne grundlag for optimal udnyttelse af patientens ressourcer, som en del af sygeplejen.  

 Samlet må det konkluderes at patient-patient relationen er et komplekst forhold som 

af patienterne opleves som indeholdende såvel ressourcer som belastninger. Samtidigt 

synes patientens oplevelse med medpatienten under indlæggelse, at have stor indflydel-

se på den samlede oplevelse af hospitaliseringen. 

 

7. Perspektivering 

 Umiddelbart fremstår to perspektiver som kan forfølges videre. En yderlig uddyb-

ning og udforskning af fænomenet patient-patient relation gennem yderlig undersøgelse, 

samt et fokus på netop denne undersøgelses betydning for klinisk sygepleje med ønske 

for fremtiden. 

 Dette speciales betydning i forhold til sygeplejeprofession og dens faglige udvikling 

har flere lag. På den ene side kan hele bearbejdningen af det empiriske materiale funge-
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re som eksemplificeret viden, og kan, som sådan, give sygeplejersken svar på hvorledes 

patientens oplevelse med medpatienten kan forstås. Foruden at beskrive allerede eksi-

sterende viden i forhold til patientens oplevelse med medpatienten, formår specialet 

endvidere at fremvise en vinkel på patienternes forhold, som havende en mere specifik 

læringsmæssig funktion af stor betydning for patienten, i forhold til at lære at begå sig 

som patient.  Dette indikerer at patient-patient relationen bør have en plads i sygeplejen 

som en uudnyttet ressource.  

 Patient-patient relationen er et forholdsvist uudforsket fænomen i sygeplejefaglig 

sammenhæng og alene dette bør være medvirkende årsag til yderlig uddybning af om-

rådet. Der ligger helt klart såvel ressourcer som belastninger i patienternes fællesskab. 

En yderlig afklaring af disse ønskes, som en videreudvikling af såvel sygeplejeteori som 

praksis. 

 Undersøgelsen har udgangspunkt i den voksne patient-patient relation og siger derfor 

noget om voksengruppen primært. En yderlig undersøgelse kunne eventuelt uddybe 

fænomenet gennem inddragelse og fokus på såvel ældre som børn. Undersøgelser med 

specifikt aldersfokus vil give mulighed for, at vurdere hvor vidt netop denne undersø-

gelses resultater kun gælder voksengruppen, eller kan ses som gældende for alle patien-

ter uanset alder. 

 Litteraturen på området er i væsentlig grad fremkommet gennem undersøgelser af 

cancerpatienters oplevelser med medpatienten under indlæggelse. Undersøgelsen i dette 

speciale er udført på en medicinsk afdeling med mange forskellige diagnoser. Yderlig 

undersøgelse kunne ønskes indenfor flere forskellige områder og med flere forskellige 

typer af patienter, indenfor såvel somatikken som psykiatrien, for at give et mere nuan-

ceret billede samt sammenlignelighed. 

 I denne undersøgelse er der valgt et patientperspektiv. Selvom dette perspektiv har 

syntes at være det mest nærliggende og anvendelige kan det ikke udelukkes at nuance-

ringen bliver skarpere hvis også sygeplejerskeperspektivet inddrages. Litteraturen har 

givet et hastigt glimt af sygeplejerskens syn på patient-patient relationen, men denne 

undersøgelse har ikke hverken hørt eller set fra denne vinkel. Det vil kun være naturligt 

også at inddrage sygeplejerskens perspektiv, i forsøg på at udvide og udvikle viden om 

patient-patient relationen. 
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 Fremtidig forskning inden for dette speciales valgte problemstilling bør, efter egen 

mening, således udvide forståelsen af, hvorledes patienters forhold under indlæggelse 

kan, bør eller skal bearbejdes til brug for klinisk sygeplejepraksis, og dertil undersøge 

hvorledes denne viden bliver en integreret del af den udførte sygepleje i praksis. Ifølge 

ICN’s etiske kodeks, ligger hovedansvaret for at fastlægge og gennemføre acceptable 

standarder i klinisk sygepleje, ledelse, forskning og uddannelse hos sygeplejersken 

(ICN). Sygeplejersken skal altså arbejde på at udvikle et forskningsbaseret sygepleje-

faglig vidensfundament. Netop dette speciales problemområde vil være et egnet sted at 

begynde, eftersom det nuværende vidensfundament er begrænset. Samtidigt er der gen-

nem anvendelse af feltarbejde som metode, skabt åbning for udforskning af sygepleje-

faglige problemstillinger med en samfundsvidenskabelig metode. I Merry Scheels ter-

minologi om at sygeplejeforskningen befinder sig i skæringen mellem natur, human og 

samfundsvidenskaberne, åbnes muligheden for udvikling af sygeplejeviden gennem 

anvendelse af metoder og teorier herfra (Scheel 1995:14-15). Dette bør give mulighed 

for større nuancering af undersøgelsesområderne, til gavn for såvel patienten, som en 

del af patient-patient relationen, som sygeplejersken i udførelsen af behovsrelateret sy-

gepleje. 
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8. Resumé 

Som grundlag for dette speciale ligger 6 ugers feltarbejde, blandt indlagte patienter, på 

en medicinsk afdeling på et større dansk hospital. Udgangspunktet for feltarbejdet har 

været at patienternes indbyrdes sociale relation under indlæggelse er et underbelyst om-

råde i sygeplejeforskningen generelt og især ud fra et patientperspektiv. Fokus for den 

eksplorerende undersøgelse er patient-patient relationen under indlæggelse som den 

opleves af patienten.  

Formålet er at udvikle forståelse dermed viden om patients oplevelse med medpatienten, 

som basis for udvikling af såvel teoretisk som klinisk praksis.  

Den videnskabelige tilgang i undersøgelsen er kombineret fænomenologisk og herme-

neutisk, hvor fænomenologien er taget i brug under dataudviklingen og præsentationen 

af disse og hermeneutikken som et kritisk tekstanalyse redskab. De empiriske data er 

fremkommet ved hjælp af feltmetodik og danner med, omkring 100 timers ophold i fel-

ten, 6 formelle  

interviews, et ukendt antal uformelle samtaler, i alt 73 sider tekst, basis for analysen. 

Disse data er analyseret, fortolket og diskuteret ved hjælp af den meget sparsomme litte-

ratur på området og gennem en sociokulturel ramme indeholdende perspektiver på 

hverdagsliv, relationer og læring i social praksis. 

Undersøgelsen viser at patienterne bruger forholdsvist mange ressourcer på at opbygge 

og udvikle relationen til medpatient under indlæggelse. Opbyggelse og udvikling af 

patient-patient relationen er essentiel for at patient kan lære at begå sig som patient un-

der indlæggelse. En god patient-patient relation kan ses som et behov under indlæggelse. 

Patienterne oplever at relationen fungerer gennem gensidighed, hvor begge patienter 

kan give og modtage. Patienten opleves som en ressource når der er gensidighed, men 

omvendt som en belastning når gensidigheden ikke respekteres. Patienten lærer at begå 

sig gennem deltagelse i hverdagslivet med medpatienten under indlæggelse, hvor for-

holdet rollemæssigt udvikler sig fra at have form som et elev-lærer forhold til et menne-

ske-menneske forhold.  

Patienterne oplever medpatienten som den mest troværdige informationsgiver når det 

drejer sig om sygdom, sygdomsforløb, symptomer og undersøgelser. Informationen 

opsøges af patienten, men er samtidigt forbundet med angst som påkræver distancering. 
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Patienten bliver i væsentlig grad oplevet som bindeled til biomedicinsk information, 

frem for personalet. 

 

9. Summary 

The foundation of this thesis is 6 weeks of fieldwork among in admitted patients at a 

medical ward in a larger Danish hospital. The basis of the fieldwork has been the fact 

that patients social relations during admittance is an area of nursing research which is 

given poor attention in generel and especially seen from the patients perspective. Focus 

of this explorative study is the patient-patient relation during admittance as experienced 

by the patient. The aim of this study is to develop understanding about the patients ex-

periences with the fellow patient and through that develop as well the theoretical as the 

clinical aspects in nursing practice. 

The scientific approach of the study is a combination of fenomenology and hermeneu-

tics where the fenomenology is used during the datakonstruction and the datapresenta-

tion and the hermeneutics is used as a critical tool for analysing the text. The empiric 

data has emerged through the use of field methodology and is the foundation of the ana-

lyzis by its approximately 100 hours of staying in the field, 6 formal interviews, an un-

known number of informal conversation – all in all 73 pages of text material.  

The data is analyzed, interpreted and discussed by using the existing but very sparse 

literature in this field and worked through a sociocultural frame containing perspectives 

of everyday life, relationsships and learning in social practice. 

The study shows that the patients use a relatively large amount of ressources on creating 

and developing the relationship to the fellow patient during admittance. The creation 

and development of the patient-patient relationship is essential in means of the patient 

learning how to cope with being a patient in the hospital. A good patient-patient rela-

tionship can be seen as a need during admittance.The patients experience that the rela-

tionship works through mutuality, where both patients are able to give at receive. The 

patient is seen as a ressource when the mutuality works and as a strain when the mutual-

ity is not respected. The patient learns how to behave through participation in everyday 

life with the fellow patient and the relationship proceeds from being in shape of a stu-

dent-teacher relationship to a human-human relationship. The patients see the fellow 

patient as the most reliable informationsource when it is about disease, course of disease, 
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symptoms and examinations. The information is sought for by the patient, but is on the 

other hand connected with feelings of anxiety which demands distance. The patient is in 

a considerable degree seen and uses as a link to biomedical information instead of the 

doctors and nurses. 
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Bilag 1 
 
Til personalet på afdeling Q2 
 
Mit navn er Lene Søndergård Larsen og jeg er i øjeblikket i gang med det afsluttende 
speciale til kandidat i sygepleje ved Århus Universitet. Jeg har valgt at anvende feltar-
bejde som metode og kommer derfor til at bevæge mig på afdeling Q2 indtil de nødven-
dige data er indsamlet.  
 
Projektet omhandler patient-patient forholdet under indlæggelse. Dette er et område 
som er relativt lidt belyst og som jeg finder uhyre spændende som sygeplejerske, idet 
litteraturen om emnet indikerer at patient-patient forholdet indeholder såvel ressourcer 
som belastninger relationelt, som gennem en større forståelse kunne udnyttes positivt i 
sygeplejen. 
 
Feltmetodisk vil jeg være deltagende observatør hos patienterne og udvælge informan-
ter til interviews i løbet af den indledende observation.  
 
Eftersom fokus ligger på patient-patient forholdet, vil min omgang primært være med 
patienterne, men jeg vil selvfølgelig være synlig i afdelingen for personalet. Jeg vil dog 
forsøge at være til mindst mulig gene og respektere afdelingens daglige arbejde.  
 
Hvis I har spørgsmål, står jeg til rådighed. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Larsen 
Sygeplejerske og stud.cand.cur. 
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Bilag 2 
 
Samtykkeerklæring 
 
Ifølge Datatilsynet og lov om behandling af personoplysninger er der fastsat vilkår for 
undersøgelser til beskyttelse af private og personlige forhold for deltagere: 
 

- du skal være informeret såvel skriftligt som mundtligt når du giver oplysninger 
om dig selv til forskningsformål 

- du skal være informeret om hvad undersøgelsen går ud på 
- du skal vide at alle dine oplysninger bevares anonyme så din identitet ikke kan 

genkendes i den færdige afhandling 
 
Du deltager på frivillig basis og jeg har som interviewer informeret dig om dine rettig-
heder i forhold til dette. 
Nedenstående slip er en bekræftelse på at du er indforstået og gerne vil deltage som 
informant i undersøgelsen. 
 
 
Ja, jeg bekræfter at have gennemlæst og forstået ovenstående vilkår. Jeg indvilliger i at 
deltage i et interview med kandidatstuderende i sygepleje Lene Søndergård Larsen, om 
hvordan jeg oplever mit forhold til andre patienter under indlæggelse på hospitalet. 
 
Min underskrift er ikke forpligtende på nogen måde. Jeg kan på ethvert tidspunkt før, 
under og efter interviewet trække mit tilsagn tilbage med hensyn til hele eller dele af 
interviewet, uden begrundelse. 
 
 
 
den________  underskrift_________________________________________________ 
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Bilag 3 
 
Informationsbrev til informanter 
 
Kære  
 
Mit navn er Lene Søndergård Larsen. Jeg arbejder i øjeblikket med en undersøgelse af 
hvordan patienter under indlæggelse på hospitalet oplever forholdet til medpatienter. 
Formålet med denne undersøgelse er at give sygeplejersker en større forståelse af hvor-
dan patienter har det med hinanden, hvad de taler om og bruger hinanden til under ind-
læggelse på hospitalet. Dette kan du være med til ved at dele din erfaring som patient. 
 
Jeg vil spørge dig om du vil hjælpe mig i undersøgelsen, ved at deltage i et interview? 
 
Interviewet bliver en samtale på tomandshånd, hvor jeg vil stille spørgsmål til det du 
fortæller, idet jeg ønsker at forstå hvordan du oplever forholdet til din(e) medpatienter. 
Interviewet kommer til at tage max en time og jeg vil gerne have din tilladelse til at op-
tage vores samtale, så jeg efterfølgende ved nøjagtigt hvad du har sagt. 
 
Det som især interesserer mig er hvad du taler med medpatienterne om og hvilken be-
tydning disse samtaler har for dig på godt og ondt. Du kunne eksempelvis fortælle om 
situationer hvor du og medpatient har haft en samtale, hvad den handlede om, hvad du 
fik ud af samtalen og hvilken betydning samtalen og dermed medpatienten fik for dig i 
den henseende. 
 
Du vælger selv hvad du har lyst til at fortælle under interviewet. Vores samtale vil 
sammen med andre patienters fortællinger indgå som dele til brug i min specialeafhand-
ling på kandidatstudiet i sygepleje ved Århus Universitet 
 
Jeg står ikke i ansættelsesmæssig eller økonomisk forbindelse med sundhedsvæsenet 
eller nogen form for foreninger, der varetager bestemte personers interesser. 
 
Jeg er studerende på kandidatstudiet i sygepleje ved Århus Universitet og sygeplejerske. 
Den viden jeg opnår gennem undersøgelsen kan senere bruges af sygeplejersker og i 
uddannelsen af nye sygeplejersker. Afhandlingen vil efter bedømmelsen kunne lånes fra 
biblioteker og sygeplejeskoler. Intet af det du fortæller videregives så du kan genkendes 
– du vil have fuld anonymitet og være beskyttet af min tavshedspligt. Således vil din 
identitet kun være kendt af mig. 
 
Du kan på ethvert tidspunkt i såvel under som efter interviewet fravælge deltagelse, 
uden yderlig begrundelse og dine data vil straks blive slettet. 
 
Du er velkommen til tage dig betænkningstid før du accepterer og hvis du har brug for 
mere information vedrørende projektet før du træffer din beslutning, er du velkommen 
til at kontakte mig. 
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Med venlig hilsen 
 
Lene Søndergård Larsen 
Sygeplejerske og stud.cand.cur. 
Julsøvej 242 
8240 Risskov /Tlf.: 86 17 28 75 
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Bilag 4 
 
Til Videnskabsetisk Komite for Aarhus Amt 
  
Efter samtale d.d. med Jane Frederiksen, fremsendes forespørgsel vedr. anmeldelsespligt for 
feltstudie i forbindelse med specialeskrivning på kandidat i sygepleje. 
  
Studiet skal foregå på afd. Q, Skejby Sygehus og bliver et kvalitativt kombineret observations 
og interviewstudie udfra etnografisk metode. 
  
Studiet omhandler patient-patient forholdet, hvor problemstillingen lægger op til en forståelse af 
den betydning/indflydelse gensidig information om sygdom har for patienterne og deres indbyr-
des forhold. 
  
Jeg har brug for at vide om det er nødvendigt med informeret samtykke for såvel patientens 
som for egen skyld som "forfatter"?  
  
Med venlig hilsen 
Lene Søndergård Larsen (Sygeplejerske og stud. cand.cur. ) 
Julsøvej 242 
8240 Risskov 
Tlf.: 86 17 28 75 
 
Svar: 
Dato: 24. marts 2006 
 
Journalnummer: 2006-2.0/19 
 
Du har spurgt Den videnskabsetiske Komite for Århus Amt, om du skal anmelde dit 
feltstudie, der handler om patient-patient forholdet. 
 
Omfattet af anmeldelsespligten til Komiteen er "biomedicinske forskningsprojekter". 
Herved forstås "et biomedicinsk forskningsprojekt, der er tilrettelagt efter videnkabelig 
metode, og som tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om menneskets biologiske 
og psykologiske processer enten i forhold til raske mennesker eller til at forebygge, er-
kende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter, herun-
der påvirke legemesfunktioner". 
 
Således er fx kvalitetssikring og metodeudvikling ikke omfattet af komiteloven. 
 
Undersøgelser, hvor metoden alene består af spørgeskemaundersøgelser (eller inter-
viewundersøgelser) eller en ren registerundersøgelser skal heller ikke anmeldes til ko-
miteen, medmindre de tillige omfatter menneskeligt biologisk materiale, jf. komitelo-
vens § 8, stk. 3. 
 
Jeg håber ovenstående besvarer dit spørgsmål.  Ellers er du velkommen til at kontakte 
mig eller skrive til os - evt. med en mere uddybende beskrivelse af dit projekt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lena Danvøgg 
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