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Resumé 
 
Med det formål at afdække hvordan den psykiatriske sygeplejerske forstår mødet med 
familien til voksne med skizofreni, blev fem psykiatriske sygeplejersker, ansat på en 
lukket afdeling i hospitalspsykiatrien, interviewet. Det transskriberede interview-
materiale blev bearbejdet med inspiration fra fænomenologisk analyse og fremstillet på 
et selvforståelsesniveau. Tre hovedtemaer viste sig: barrierer, den ønskelige familie; og 
tanker om årsager og familiens perspektiv. Barrierer viste, at sygeplejerske-
patientfællesskabet var det fundamentale i sygeplejerskens forståelse af sin rolle og 
ansvar som professionel, og at denne relation, sammen med kontekstafhængige 
strukturer, oplevelsen af manglende erfaring og faglig usikkerhed, begrænsede eller 
umuliggøre sygeplejerskens kontakt med familien. Den ønskelige familie skiftede 
mellem oplevelsen af familien som kilde til information og - som omsorgsyder. Det 
essentielle var en forventning til familien om udvisning af loyalitet og imødekommelse 
af behov, fremsat på andres præmisser. Tanker om årsager og familiens perspektiv 
viste, at sygeplejerskerne fremhævede skizofrenis årsagskompleksitet knyttet til en 
teoretisk validering. Det var gennemgående, at familiens perspektiv blev synliggjort i 
sygeplejerskens følelsesmæssige forståelse af reaktioner forbundet med årsagsaspektet. 
På baggrund af fundene udkrystalliseredes tre fænomener: betydningen af at forstå sit 
ansvar; fokusering på systemets begrænsninger og forestillinger om familiens 
betydning. Fænomenerne blev diskuteret inden for fortolkningskonteksterne – kritisk 
common sense-forståelse og teoretisk forståelse med inddragelse af andres forskning og 
teori. Resultaterne indikerer, at sygeplejersken med et fokus, som er begrænset til at se 
den sindslidende som et enkeltindivid, hverken forstår familien og den sindslidende som 
betydningsfulde aspekter af hinandens fællesskab eller oplever familien som en vigtig 
medspiller. Det synliggøres, at den psykiatriske sygeplejerske har svært ved at udvide 
forståelsen af sit forpligtende fællesskab med patienten til at omfatte og involvere sig i 
forhold til familien. Sygeplejerskens manglende opmærksomhed på familien 
ekspliciterer, at skabelse af vilkår for gensidig forståelse som en forudsætning for dialog 
fordrer, at sygeplejersken revurderer sit professionelle ansvar og vover at sætte sig selv i 
spil i forhold til familien. 

 



Abstract
 
This dissertation entitled: ‘The psychiatric nurse’s comprehension of meeting the family 
of adults suffering from schizophrenia – a qualitative interview study’ was based on 
interviews with five psychiatric nurses working on a closed inpatient ward. The 
transcribed texts were transformed by inspiration of phenomenological analysis and 
presented on a level of self-understanding. Three main themes emerged: barriers; the 
desirable family; and believes about causal factors in the development of schizophrenia 
and the family perspective. Barriers showed that the nurse-patient relationship was 
crucial in the nurse’s understanding of her role and responsibility as a professional and 
this relation, connected to contextual aspects, inexperience and lack of professional 
confidence reduced or made nurse-family contact impossible. The desirable family 
alternated between experiences of families as a source of information and caregivers. At 
the centre lay an expectation of the family’s loyalty and consideration stated on others 
premises. Believes about causal factors in the development of schizophrenia and the 
family perspective pointed out that the nurses explained the complexity of the causal 
factors by use of theoretical validation. Generally the family perspective became visible 
as an emotional comprehension bound to family reactions on causal aspects. Based on 
these findings three essential phenomenons emerged: the meaning of understanding 
one’s responsibility; focus on organizational limitations; and ideas of the family’s 
importance. These were discussed in the interpretation contexts – critical common-sense 
and theoretical understanding and other researchers’ inquiries and theory were 
implemented. The results of this study indicates, that psychiatric nurses with focus on 
the patient as an individual neither are able to comprehend the person suffering from 
schizophrenia and his family as important parts of one another’s context, nor understand 
the family as an important partner. It is highlighted that the psychiatric nurse has 
difficulties extending her understanding of a binding relationship with the patient to 
include and involve with his family as well. The lack of attention to the family 
illuminates the nurse’s need to reconsider her professional responsibility in order to 
create conditions for mutual comprehension as a prerequisite for dialogue and 
involvement with the family.  
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1.0 Introduktion 
Denne fænomenologisk-hermeneutiske undersøgelse omhandler den psykiatriske 

sygeplejerskes oplevelser i mødet med familien til mennesker med skizofreni. 

Gennem anvendelse af det kvalitative forskningsinterview som undersøgelsesinstrument 

søger jeg at indfange, hvordan familien viser sig i fem sygeplejerskers selvforståelse i 

en lukket afdeling i hospitalspsykiatrien, hvor sygeplejersken i sit daglige arbejde 

varetager pleje og omsorg for voksne mennesker med skizofreni og i den forbindelse får 

kendskab til familien. 

Mit ærinde er at opnå et nærmere kendskab til den psykiatriske sygeplejerskes 

virkelighedsbillede af familien og at viderebringe denne indsigt. 

 

1.1 Indledning 

Når en alvorlig lidelse rammer et menneske, berører det uundgåeligt hans eller hendes 

familie. Særligt belastende er sindslidelser, fordi der gennem tiden er knyttet mange 

myter og fordomme til lidelser, som ikke umiddelbart kan forklares (Bøckmann 1998; 

Ekern 1999; Smeby 1998a, b). 

Når et menneske med skizofreni bliver indlagt, møder sygeplejersken samtidig den 

udfordring, der består i at søge at forstå familiens perspektiv, i forbindelse med at 

familien til det sindslidende menneske prøver at mestre den vanskelige situation. 

Psykiatrisk sygepleje er imidlertid først og fremmest karakteriseret ved en relation 

mellem sygeplejersken og den sindslidende i et forpligtende fællesskab. Den 

sindslidende har behov for professionel pleje og omsorg, og sygeplejersken er den 

professionelle hjælper, hvis opmærksomhed primært er rettet mod patienten (Bø 1996; 

Hummelvoll 1998; Strand 2000). 

Det sindslidende menneske er imidlertid altid en del af en sammenhæng, og 

sygeplejerskens forståelse af patientens hele liv får derfor stor betydning for, hvorvidt 

der kan skabes en dialog, som inkluderer de, som er berørt af sindslidelsen (Ekern 1999; 

Hansen 1999; Mevik 1998; Smeby 1998b, 2005). 

Den psykiatriske sygeplejerske er således tildelt en central rolle i mødet mellem 

forskellige forventninger inden for rammerne af det psykiatriske system. 

På den ene side fordres det, at hun varetager optimal omsorg for den sindslidende, på 

den anden side forventes det i stadig stigende grad, at hun imødekommer familiens 
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behov, idet familien ønsker at blive set, hørt og medinddraget (Hansen 1999; 

Holmgaard 1995). 

Familien anerkendes i dag som den sindslidendes vigtigste omsorgsgivende netværk, og 

er de sidste, der slipper kontakten med ham eller hende, ligesom familien er de sidste 

personer, det sindslidende menneske ønsker at miste kontakten med (Gorna et al. 2004; 

Latvala & Janhonen 1998; Nordentoft 1996; Smeby 1998b).  

Det synes derfor indlysende, at familien har krav på sygeplejerskens opmærksomhed, 

forståelse og anerkendelse. 

 

1.2 Forskningstema 

Psykiatrisk sygepleje har haft min interesse siden min uddannelse til sygeplejerske i 

1989. 

Jeg har stort set beskæftiget mig med psykiatri siden. Dels som sygeplejerske og 

gennem de senere år som underviser i sygeplejerskeuddannelsen. 

Interessen for at undersøge psykiatriske sygeplejerskers umiddelbare oplevelser i mødet 

med familien til mennesker med skizofreni udspringer primært af mine personlige 

erfaringer som sygeplejerske i forskellige voksenpsykiatriske afdelinger i slutningen af 

1990’erne. 

Hverdagen som sygeplejerske, hvor jeg i mit daglige arbejde tilbragte meget tid med 

patienterne og derfor blev et centralt bindeled mellem patient og familie, og oplevelsen 

af, at familien ofte ’blev efterladt på sidelinien’ uden at blive medinddraget af 

behandlergruppen, har været min inspiration til at udforske dette emne, som det er 

karakteristisk i undersøgelser med en overvejende fænomenologisk tilgang (Giorgi 

1994; Nielsen & Lunde 2003). 

Når min opmærksomhed særligt rettes mod sygeplejerskens oplevelser med mennesker, 

som direkte eller indirekte er berørt af skizofreni, skyldes det derfor såvel en personlig 

erfaring med disse mennesker, jeg oplevede som særligt udsatte og sårbare som følge af 

sindslidelsens menneskelige omkostninger, samt den stigende forskningsinteresse og 

samfundsdebat omkring de komplekse problemstillinger i tilknytning til skizofreni, som 

er opstået gennem de senere år. 

Behandlingspsykiatrien har i de seneste 25 -30 år ændret sig fundamentalt i de nordiske 

lande fra store institutioner og lange indlæggelser, hvor målet primært var reduktion af 
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den sindslidendes symptomer, til vore dages decentraliserede psykiatri, hvor målet er en 

sammenhængende tilværelse i samfundet med maksimal livskvalitet og korte 

indlæggelser (Hansen 1999, Holmgaard 1995). 

Samtidig er der sket en ændring af ideologien inden for psykiatrisk pleje og behandling, 

og sygeplejerskens relation til familien er siden 1997 i stigende grad blevet formaliseret 

med den første etablering af en pårørendepolitik i Århus Amt. 

Dansk Sygeplejeråd lægger i dag formelt op til en psykiatrisk sygepleje, der rækker ud 

over patienten og omfatter familien: ”Den psykiatriske sygeplejerske har pligt til at 

drage omsorg for patientens pårørende og tage hensyn til de unikke belastninger, der 

opstår i forbindelse med sindslidelsen.” (Dansk Sygeplejeråd 2000:15). 

Der synes dermed at være øget fokus på den psykiatriske sygeplejerskes ansvar over for 

den sindslidendes familie, hvor relationen samme sted beskrives som et ”moralsk 

forpligtende og solidarisk fællesskab, hvor sygeplejersken er forstående i sine 

holdninger og handlinger.” (Dansk Sygeplejeråd 2000:9). 

Trods stigende fokus på familien har pårørende til sindslidende herhjemme fremsat 

kritik, som særligt rettes mod fagfolk i hospitalspsykiatrien, herunder den psykiatriske 

sygeplejerske (Heering 2001, 2003; Århus Amt 1999, 2003). Af kritikken fremgår det 

blandt andet, at familien oplever manglende anerkendelse i mødet med psykiatriens 

fagfolk. Familien efterlyser forståelse og medinddragelse, idet de oplever et øget 

omsorgsansvar som følge af sindslidelsen.  

En forståelse sygeplejerskernes faglige organisation lægger op til i ovenstående citat. 

Hansen (1999) understreger i tilslutning til kritikken fra pårørende, at denne 

nødvendigvis må ses i lyset af decentraliseringen, som har medført, at familien i dag er 

pålagt flere af de opgaver, institutionerne førhen varetog, hvorfor familiens omsorgs- og 

ansvarsforpligtelser er steget. 

Resultater fra empirisk forskning i andre vestlige lande viser tilsvarende, at familiens 

kritik særligt rettes mod hospitalspsykiatriens fagfolk, som blandt andet anklages for 

afvisende holdninger over for familien (Bøckmann 1998; Ekern 1999; Rose 1998; 

Winefield & Burnett 1996). Bøckmann (1998) skriver, at en vigtig faktor for tilfredshed 

hos pårørende til sindslidende er oplevelsen af følelsesmæssig støtte fra plejepersonalet, 

og at pårørende ønsker at blive mødt med forståelse for, at de har et problem, ikke at de 

er et problem. 
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I tilslutning til det øgede fokus på familien til sindslidende ses en stigende 

forskningsinteresse rettet mod de komplekse problemer, der kan opstå i familien i 

tilknytning til skizofreni (Andvig 1998; Kaufman 1998; Smeby 1996, 1998a, b; 2001, 

2005; Struening et al. 2001; Rose 1998). 

Empiriske undersøgelser fra andre vestlige lande viser, at familien til mennesker med en 

alvorlig sindslidelse belastes af konstante følelser af afmagt, ligesom familien ofte har 

bristede forventninger og håb i forhold til deres sindslidende familiemedlem (Ekern 

1999; Jones & Jones 1994; Loukissa 1995; Riebschleger 2002; Rose 1998; Solomon & 

Draine 1995). 

Rose et al. (2004) fremhæver, at familien med daglig kontakt til mennesker med 

skizofreni ofte rammes af vedvarende oplevelser af skyld, stigmatisering og 

marginalisering, ligesom familiens sociale liv begrænses som en følge af sindslidelsen, 

selv om den sindslidende for længst er myndig. Fund, som kan genfindes i dansk 

forskning (Hansen 1999; Mors et al. 1993; Nordentoft 1996). 

Forskere har påvist, at mennesker med skizofreni ofte er afhængige af familiens 

følelsesmæssige, praktiske og økonomiske støtte i tilknytning til sindslidelsen, og at 

denne støtte er en væsentlig faktor i forebyggelse af genindlæggelser og selvmord 

(Gorna et al. 2004.; Jungbauer et al. 2004; Kaas et al. 2003). Denne viden synes at 

understrege betydningen af at støtte den sindslidendes vigtigste omsorgsgivende 

netværk. 

Samtidig giver mennesker, som lider af skizofreni, selv udtryk for at medinddragelse af 

deres familie skaber større tillid og i de fleste tilfælde et tættere forhold mellem familie 

og patient, hvilket er med til at mindske tabuer omkring sindslidelsen (Nordentoft et al. 

1993; Sundhedsstyrelsen 2004; Århus Amt 1998). 

I tilknytning til opgavens overordnede tema finder jeg det centralt, at forskning fra store 

dele af den vestlige verden i dag ser familien som en vigtig støtte i den sindslidendes 

liv, ligesom den sindslidende fremhæver familiens betydning, og familien forstår sig 

selv som vigtige i forbindelse med det øgede omsorgsansvar, decentraliseringen har 

medført. 

Trods bestræbelser på at øge indsatsen i forhold til familien tyder det imidlertid på, at 

der fortsat eksisterer forhold som vanskeliggør dialog mellem psykiatriens fagfolk og 

familien til mennesker med skizofreni. 
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Hidtidige undersøgelser tager overvejende afsæt i familiens og den sindslidendes 

perspektiv i mødet med de professionelle hjælpere (Ekern 1999; Gorna et al. 2004; 

Grella & Grusky 1989; Greve 1994; Hybholt 2002; Kaufman 1998; Nordentoft 1996; 

Rose 1998; Smeby 1998b). 

Andre har fokus på sygeplejerskens relation til den psykiatriske patient (Andrés 2005; 

Barker et al.1999; Berg & Hallberg 2000; Evans 1996; Hem & Heggen 2003; Thyrsting 

2001). 

Over for denne omfattende litteratur med vidt forskellige referencerammer og formål, 

som alle omhandler problematikker indenfor forskningsfeltet, står den psykiatriske 

sygeplejerskes oplevelser i mødet med familien til mennesker med skizofreni som et 

stort set uudforsket felt, og psykiatriske sygeplejersker er forbløffende tavse i debatten 

trods tildeling af en central rolle i den beskrevne problematik. 

Det er lykkedes at finde frem til enkelte undersøgelser fra andre vestlige lande, hvori 

psykiatriske sygeplejerskers holdninger i mødet med familien til mennesker med 

alvorlige sindslidelser indgår sammen med andre faggrupper (Bøckmann 1998; Kaas et 

al. 2003; Rose et al. 2004; Winefield & Burnett 1996). 

Derimod er det ikke lykkedes mig at opnå kendskab til forskning, som på baggrund af 

den psykiatriske sygeplejerskes oplevelser søger at indfange nuancerne i hendes møde 

med familien, hvilket udgør et væsentligt argument for mit valg af forskningsperspektiv. 

Det centrale i ovenstående synes derfor at være, hvordan man kan tilnærme sig en 

dybere forståelse af den psykiatriske sygeplejerskes møde med familien til mennesker, 

som lider af skizofreni. 

 

1.3 Forskningsspørgsmål 

På baggrund af problemstillingen ønsker jeg at undersøge følgende: 

 

Hvordan oplever og forstår den psykiatriske sygeplejerske mødet med familien til 

mennesker som lider af skizofreni, og hvad hun tillægger betydning heri? 

 

Følgende væsentlige spørgsmål knytter sig til problemstillingen: 

- Hvad oplever sygeplejersken som positivt/negativt i mødet med familien? 
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- Hvordan oplever sygeplejersken muligheder/begrænsninger for dialog med 

familien? 

- Hvilken betydning tillægger sygeplejersken familien? 

- Hvilken betydning tillægger sygeplejersken skizofreni? 

- Hvilken forståelse har sygeplejersken af familiens perspektiv? 

 

Det er min holdning, at det enkeltes menneskes tanker og forestillinger har betydning 

for, hvordan man forholder sig til sin virkelighed. Den psykiatriske sygeplejerskes 

personlige kontekst udgør således undersøgelsens perspektiv. 

I specialet søger jeg at belyse spørgsmålene i et perspektiv, som gennem en 

samtalerelation er rettet mod sygeplejerskens egne umiddelbare oplevelser i et forsøg på 

at tydeliggøre hendes virkelighedsbillede. Sygeplejerskens perspektiv belyses derfor 

først og fremmest på baggrund af egen empiri. 

Udover båndede interview og udskrifter, som udgør undersøgelsens empiriske 

forskningsmateriale, har jeg anvendt andres forskning, litteratur samt teori, der på et 

mere filosofisk niveau forholder sig til de stillede spørgsmål. Familiens perspektiv, som 

udgør et væsentligt aspekt i forskningstemaet, repræsenteres i diskussionen gennem 

andres forskning. 
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1.4 Centrale begreber 

Ord, vi anvender i daglig tale lader sig vanskeligt definere betydningsmæssigt 

udtømmende (Wittgenstein 1994). Centrale begreber kan derfor være svære at definere 

entydigt, hvorfor jeg redegør jeg for deres betydning og anvendelse i specialet. 

 

1.4.1 Møde 

Når der her tales om møde, betegner begrebet den psykiatriske sygeplejerskes subjektive 

oplevelse og vurdering af familien, hendes dannede forestillinger, holdninger og tanker 

vedrørende familien til mennesker, som lider af skizofreni, baseret på sociale relationer, 

oplevede erfaringer fra det daglige arbejde i afdelingen, samt de forståelsesformer, 

sygeplejersken anvender i denne undersøgelses kontekst. I Husserls fænomenologiske 

forståelse (1997) det der umiddelbart viser sig for bevidstheden. Begrebet omfatter 

derfor såvel det personlige ansigt-til-ansigt møde, som i Løgstrups (1991) og 

Martinsens (2000) fortolkning rummer to grundliggende valgmuligheder – 

imødekommelse eller afvisning, og det symbolske møde, som Mevik (1998) beskriver 

som et møde, der udelukkende består af gensidig fortolkning og bedømmelse af 

hinanden. Anvendelsen er dermed en bred fortolkning med reference til opslagsordets 

betydningsforklaring og – forskelle (Politikens nudansk ordbog 2005). Begreber som 

relation, kontakt, dialog, samarbejde anvendes i teksten synonymt med møde. 

 

1.4.2 Familie 

Begrebet familie er i det meste af den anvendte litteratur udefineret, men kan beskrives 

som: ”personer, man er blodbeslægtet med eller er forbundet med ved adoption, 

ægteskab eller svogerskab, ofte ens nærmeste” (Politikens nudansk ordbog 2005:297). 

I litteratur om familien til mennesker med skizofreni henvises der primært til nære 

familiemedlemmer som forældre og søskende, nærmere betegnet mennesker den 

sindslidende er nært beslægtet med, et begreb vi i daglig tale kalder kernefamilien 

(Bøckmann 1998; Ekern 1999; Hansen 1999; Smeby 1998b). 

Når jeg i teksten anvender ovenstående definition, sker det primært af hensyn til et af 

interviewguidens centrale temaer (bilag 1), hvor jeg blandt andet undersøger, hvilke 

tanker informanterne har omkring årsager til skizofreni. Holdninger, som muligvis 

knytter familien til årsagsaspekter, fordrer derfor et nært slægtskab. 

9 



1.4.3 Skizofreni 

Når der i teksten tales om skizofreni, menes der fuldt myndige personer med diagnosen 

skizofreni, som sygeplejersken i sit professionelle virke drager omsorg for i en vilkårlig 

psykiatrisk afdeling i hospitalspsykiatrien. 

Skizofreni betegnet som en psykiatrisk diagnose kan forstås som et billede på et ikke 

relationelt begreb inden for det medicinske diagnostiske paradigme (Ekern 1999). Selv 

om jeg har valgt en fænomenologisk tilgang, hvor forståelsen af verden konstrueres af 

det enkelte menneske i sammenhæng med kultur eller samfund (Dehlholm-Lambertsen 

& Maunsbach 1998), virker det oplagt at vælge et medicinsk prædikat på sindslidelsen, 

idet psykiatrisk sygepleje i praksisfeltet befinder sig inden for det medicinske 

fagområde, som er forankret i en diagnostisk tilgang (Wifstad 1997). Da sindslidelsens 

mulige årsager og måder at vise sig på endvidere er tæt knyttet til problemstillingen i 

denne opgave, har jeg valgt kort at redegøre for skizofrenis forekomst og 

symptomatologi. 

Et fælles kendetegn ved skizofrene lidelser er de ofte meget pinefulde psykotiske 

symptomer som vrangforestillinger og hallucinationer og negative symptomer som 

fravær af initiativ, motivation og opmærksomhedssvigt (Bertelsen & Munk-Jørgensen 

1998). I denne sammenhæng er specielt de positive symptomer vigtige, fordi de knytter 

an til væsentlige dele af problemstillingen. 

I Danmark får 500 mennesker i alderen 15-45 år årligt stillet diagnosen skizofreni, og 

behovet for pleje og behandling er siden 1996 steget med 2.000. I 2004 var ca. 12.000 

danskere i behandlingssystemet grundet skizofreni udover de ca. 3-4.000, som er 

tilknyttet praktiserende læger eller ikke er i behandling for deres sindslidelse 

(Sundhedsstyrelsen 2004). 

Skizofreni anses for at være en af verdens socialt og menneskeligt mest alvorlige 

lidelser med omfattende konsekvenser, for de som berøres af sindslidelsen (ibid.). 

Ud over de store menneskelige omkostninger har Sundhedsstyrelsen (ibid.) opgjort de 

omfattende sociale og økonomiske konsekvenser. Der er imidlertid ikke fundet 

publicerede danske ’cost of illness’ undersøgelser af skizofreni i Danmark, men en 

opgørelse, som omfatter alle psykiske lidelser, er i 1995 opgjort til 29 mia. årligt, 

hvilket svarer til 21 % af de samlede sygdomsomkostninger, og sindslidelser er dermed 

den sygdomskategori, der er forbundet med flest omkostninger (ibid.:52). Det er dog 
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ikke muligt ud fra tallene at udlede omkostninger for skizofreni alene, da disse har 

relation til tab af arbejdsevne, sygehusomkostninger m.v. på grund af sindslidelsens 

alvorlige symptomer, tidlige debut og ofte livslange forløb. I et sundhedsøkonomisk 

perspektiv opgøres omkostninger af skizofreni i direkte, indirekte og uhåndgribelige 

omkostninger, hvor sidstnævnte blandt andet omfatter den angst, smerte, reducerede 

livskvalitet og belastning, som påføres den sindslidende og dennes familie som en følge 

af skizofreni i et ofte livslangt forløb, som beskrevet i den refererede forskning. 

Trods forskning og øgede tilbud til sindslidende forekommer det fortsat ikke realistisk 

at have fuldstændig helbredelse som mål for mennesker med skizofreni. Det er snarere 

realistisk at skulle leve med sindslidelsen, som er præget af perioder med stabilitet 

afløst af perioder med tilbagefald og deraf følgende periodevis nedsat evne til at klare 

sig selv. Mange mennesker med skizofreni skifter derfor mellem et integreret liv i 

samfundet og periodevis indlæggelse, hvor sygeplejersken bliver en central person. 

 

1.4.4 Psykiatri 

Som udgangspunkt er det vigtigt at slå fast, at begrebet psykiatri bliver defineret 

forskelligt alt efter hvilket perspektiv, man anlægger. Det perspektiv, man vælger, får 

konsekvenser for måden, hvorpå man opfatter psykiatri, menneske og samfund (Mevik 

1998). 

Wifstad (1997) beskriver i en filosofisk undersøgelse af vilkår for begrebsdannelse 

psykiatribegrebet på følgende måder: et praksisfelt hvor forskellige faggrupper arbejder 

sammen indenfor rammer sat af lovgivning og forvaltning. Dette praksisfelt, hvori den 

psykiatriske sygeplejerske har sit virke, sigter først og fremmest mod behandling inden 

for et systems rammer. Begrebet kan ligeledes ses som en medicinsk specialitet, hvor 

psykiater og behandlingsvirksomhed er i fokus, eller som specifikke teorier og 

forståelsesformer, hvor vi bevæger os ud over det medicinske felt og ind i andre 

videnskaber, eksempelvis psykologi og samfundsvidenskab, idet psykiatri i dag er 

væsentligt præget af disse tilgange. Endelig lidelsesbilledet, hvor den hjælpsøgende er i 

fokus. 

Wifstad opdeler dermed psykiatriens videnskabelige grundlag i forskellige 

hovedretninger med væsensforskellige, til dels uforenelige implikationer. Han 

forfægter, at diskussioner omkring psykiatriens faglige identitet betyder, at 
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samfundsmæssige forhold i stor udstrækning gør sig gældende, idet samfundet nærmest 

kan ’vælge’ sin egen psykiatri til forskel fra den somatiske medicins større entydighed. 

Wifstad antyder dermed en spændvidde i diskussionen omkring psykiatriens faglige 

identitet. På trods af disse forskellige forskningstraditioner og seneste årtiers debat om, 

hvilken videnskabstradition psykiatri tilhører, er psykiatri fortsat integreret i det 

medicinske fagområde og dermed overvejende forankret i naturvidenskaberne. 

I specialet tager psykiatribegrebet primært afsæt i praksisfeltet, nærmere betegnet den 

sygehusbaserede psykiatri, der betegner den del af psykiatrien, som omfatter pleje og 

behandling, der ydes voksne mennesker med sindslidelser på psykiatriske hospitalers 

afdelinger under indlæggelse (Dansk Sygeplejeråd 2000). Begreber som 

behandlingspsykiatri og hospitalspsykiatri anvendes synonymt med den 

sygehusbaserede psykiatri, hvis ikke andet er nævnt, idet disse refererer til betegnelser i 

den anvendte litteratur. Fokus er her den psykiatriske sygeplejerske, og i tilfælde, hvor 

andre faggrupper omtales, benævnes disse specifikt eller betegnes professionelle, 

fagfolk, team eller fagpersoner. 

 

 

2.0 Teori & litteratur 
I det følgende hovedafsnit vil der først være fokus på de videnskabsteoretiske 

forudsætninger, som danner undersøgelsens baggrund. Efterfølgende præsenterer og 

gennemgår jeg empirisk forskning, fremherskende teorier, ideologier og 

samfundspolitiske tendenser, som er direkte knyttet til forskningstemaet. 

 
2.1 Fænomenologi & hermeneutik 

Det er min intention at knytte opgaven til et overordnet videnskabssyn, som har fokus 

på menneskets egen opfattelse og forståelse af verden, hvorfor jeg har valgt en 

fænomenologisk- hermeneutisk tilgang. 

Disse filosofier er kendetegnet ved forforståelse, helhed og kontekst, med vægt på det 

relationelle aspekt og kommunikation i mødet mellem mennesker og anvendes derfor 

ofte i forskning, som har et dagligt praksisfelt som udgangspunkt (Launsø & Rieper 

2000; Lorensen 2003), hvilket er i overensstemmelse med denne opgaves 
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udgangspunkt. Endvidere har opgavens kvalitative metode sit videnskabsteoretiske 

grundlag i fænomenologi og hermeneutik. 

Anvendelsen af denne tilgang bygger på mit ønske om indsigt i informanternes 

forståelse af verden, som de ser den, uden at jeg nødvendigvis ser den på tilsvarende 

vis. Et ønske som med henvisning til Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach (1998) ville 

forblive utydeligt inden for et naturvidenskabeligt paradigmes rammer. 

Fænomenologi befinder sig inden for det konstruktivistiske paradigme, hvor verden 

anskues ud fra et socialpsykologisk perspektiv konstrueret af mennesket selv og bestemt 

af den kontekst, kultur eller sammenhæng, vedkommende indgår i, idet konstruktivister 

søger at beskrive og forstå det oplevede. I det konstruktivistiske paradigme findes der 

således flere ’sandheder’, da virkeligheden er afhængig af tid, sted og sammenhæng 

(ibid.). 

Fænomenologien som filosofi opstod omkring det 20. århundrede og knyttes til den 

tyske filosof Husserl (1859-1938). I forlængelse af Husserls tanker er fænomenologi 

videreudviklet som eksistensfilosofi af Schütz og Heidegger (livsverdensbegrebet) og 

senere i eksistentiel og dialektisk retning af blandt andre Sartre (handlingsdimensionen) 

og Merleau-Ponty (Knizek 1998; Kvale 2003). 

Et eksempel på forskellige livsverdener, som med relation til opgavens forskningstema 

rummer det enkelte menneskes erfaringer, værdier og holdninger, er fagfolks (eksperter) 

og familiens (lægfolk) oplevelser af skizofreni med vægt på forskellige 

forståelsesaspekter (Mevik 1998; Jensen 1996), hvilket drøftes i specialets 

diskussionsafsnit. 

Fænomenologiens grundtanker er med Husserl læren om det, der umiddelbart viser sig 

for bevidstheden i form af sanseindtryk, følelser, stemninger eller andre former for 

bevidsthedsindtryk. Begrebet fænomen viser således hen til hvad, der fremtræder, og 

hvordan noget fremtræder for den enkelte, og benævner i denne forståelse en erfaring 

knyttet til en oplevelse. En erfaring, der må betragtes som en erkendelse, renset for teori 

og fri af forudfattede holdninger (Husserl 1997). 

Fænomenologien bryder derfor med den objektiviserede empiriforståelse, hvor 

sygeplejerskers holdninger eksempelvis måles på en skala, selv om dette kan være helt 

på sin plads (eksempelvis: Bøckmann 1998). 
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Min tilgang er blandt andet inspireret af den amerikanske psykolog Giorgi, som gennem 

de sidste 35 år har arbejdet med at udvikle og beskrive den fænomenogisk forskning 

med afsæt i Husserls ideer. Giorgis tanker er, at man som forsker bevæger sig fra den 

rene, loyale, naive beskrivelse af informantens oplevelse af fænomenet mod en 

afdækning og beskrivelse af fænomenets struktur og synliggørelse af dets essens (Giorgi 

(1985; 1994). 

Fænomenologien fokuserer med Giorgi på det enkelte menneskes oplevelse af 

fænomenet i forskellige livssituationer, og de centrale ideer er det subjektive perspektiv 

- et indefra perspektiv på, hvordan familien til personer med skizofreni fremtræder for 

den enkelte sygeplejerske. Loyaliteten mod fænomenet, som dette opleves i 

hverdagslivet af fem psykiatriske sygeplejersker, kan imidlertid vanskeliggøres af, at 

familien til mennesker med skizofreni kun kan udforskes i relation til den kontekst, 

informanten befinder sig i. Derfor er det vigtigt at registrere alle de forhold, informanten 

finder vigtige i interviewet, for at tilstræbe loyalitet mod det undersøgte fænomen, med 

henvisning til Giorgi (1994). 

Giorgis beskrivende metodiske tilgang adskiller sig fra fænomenologer - eksempelvis 

Van Manen (1990), som i metodisk tilgang kombinerer centrale elementer fra 

beskrivende og fortolkende fænomenologi i forsøget på at forstå meninger og 

intentioner i ’livets tekst’. 

Giorgi beskriver fænomenologiens vidtrækkende muligheder på følgende vis: 

 

” One of the appealing aspects of phenomenology for me is its comprehensiveness. 
One way this comprehensiveness can be seen is in the fact that phenomenology 
always starts from the perspective of consciousness and allows that whatever presents 
itself to consciousness, precisely as it presents itself, is a legitimate point of departure 
for research. Another manner in which the comprehensiveness of phenomenology is 
manifest is at the level of theoretical articulation. Because phenomenology frequently 
seeks the most general essences, it can describe at such a high level that most 
concrete phenomena can be subsumed under its categories.” (Giorgi 1994:192). 

 

Ved valget af en fænomenologisk tilgang er det derfor først og fremmest mit ærinde at 

’tage informanterne på ordet’ gennem en præcis beskrivelse af fænomenet, som det 

opleves i informanternes livsverden, som i Giorgis terminologi er identisk med 

hverdagslivet, som det leves af hvert enkelt menneske. 
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Inden for sygeplejevidenskab har blandt andre Martinsen (1998; 2000) og Benner & 

Wrubel (1989) søgt at integrere fænomenologien i forståelse af sygeplejepraksis med 

inspiration fra Heideggers fænomenologi. 

Hermeneutik står for fortolkningsskunst, læren om fortolkning og udlægning af mening 

og betydninger i tekster, adfærd eller tale i forsøg på at opnå forståelse (Dehlholm-

Lambertsen & Maunsbach 1998). I denne tradition søger man i arbejdet med 

interviewteksterne, som udgør det empiriske forskningsmateriale i denne undersøgelse, 

at finde en dybere mening end den, der umiddelbart viser sig i informanternes 

selvforståelse. I denne sammenhæng ved at stille spørgsmål til teksterne ud fra 

undersøgelsens spørgsmål og formål. 

Gadamar (f.1900) erkendes som en af de mest fremtrædende repræsentanter for den 

hermeneutiske filosofiske tradition, som har rødder tilbage til antikken (Kvale 2002; 

Lübcke 1992). Gadamar forfægtede, at enhver forståelse af et fænomen tager 

udgangspunkt i en forforståelse, som er dannet på baggrund af det enkelte menneskes 

samlede erfaringer, viden og holdninger. Det at redegøre for betingelserne for forståelse 

var derfor Gadamars ærinde (ibid.). 

Den kontekst, i hvilken en tolkning er opstået, er derfor vigtig i denne sammenhæng 

(Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach 1998). 

Et eksempel herpå er, at informanterne tolker på et givet fænomen som ansvar. 

Sygeplejerskens forståelse af dette fænomen giver sandsynligvis en helt anden mening 

end familiens forståelse af fænomenet, idet deres kontekst og forforståelse er forskellig. 

Kvale (2002) beskriver tolkning af mening i en tekst via det filosofiske begreb 

’hermeneutisk cirkel’ med udgangspunkt i Radnitskys (1970) principper for 

meningsfortolkning. Forståelsen finder her sted i en proces, hvor meningen med de 

enkelte dele er bestemt ud fra tekstens globale betydning (ibid.). Meningsfortolkningen 

er i den forståelse i princippet uendelig, idet processen først kan afsluttes, når man opnår 

en indsigt og sammenhængende forståelse, der er fri for modsigelser. 

Fænomenologi og hermeneutik er således udtryk for filosofiske traditioner, som dels 

søger at beskrive menneskets opfattelse af verden, dels søger at beskrive, hvordan vi 

fortolker egne og andres oplevelser. Med afsæt i disse udlægninger er specialet 

fænomenologisk i den overordnede tilgang til de empiriske spørgsmål, mens Kvales 
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(2002) begreber – selvforståelse, kritisk commonsense-forståelse og teoretisk forståelse 

er centrale fortolkningskontekster. 

 

2.1.1 Opsummering 

Jeg har i det foregående uddybet den videnskabsteoretiske tilgang, som på et 

holdningsplan har været min inspirationskilde. Den fænomenologisk – hermeneutiske 

filosofi kan derfor ses som en del af min forforståelse. De filosofiske tilgange bidrager 

her primært med en ontologisk forståelse af verden som foranderlig, og erkendelsen af, 

at virkeligheden rummer flere sandheder, der skabes i relationer mellem mennesker 

afhængig af tid, sted og sammenhæng. 

I det efterfølgende afsnit præsenterer jeg søgeprocessens udfordringer samt præsenterer 

forskning og litteratur, som mere direkte relaterer sig til emnet. 

 
2.2 Litteratursøgning 

Som fremhævet i den tematiske fremstilling stødte jeg på vanskeligheder i min 

litteratursøgning, idet litteraturen viste sig at være begrænset i det valgte 

forskningsperspektiv. 

Til gengæld er der skrevet en omfattende mængde litteratur med forskellig 

referenceramme og formål i henholdsvis den sindslidendes og familiens perspektiv. 

Denne litteratur er imidlertid vigtig, idet den repræsenterer familiens perspektiv, som 

indgår i diskussionen af fund fra herværende undersøgelse. 

Systematisk søgning med professionel assistance på søgeordene nurse, professional, 

relation, attitudes, family, schizophrenia frembød en del referencer til publiceret 

materiale inden for de seneste 10 år, hvor der refereres til psykiatriske sygeplejerskers 

kontakt med familien til mennesker med skizofreni. Det meste af materialet viste sig 

dog ved gennemlæsning at have et andet perspektiv end først antaget. Hverken 

personlig eller skriftlig henvendelse til Institut for Social Udvikling, som står bag en 

samlet oversigt over dansk forskning vedrørende sindslidendes forhold (Høgsbro 1997), 

Landsforeningen Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden, Videnscenter for Psykiatri eller 

Faglig Sammenslutning af Psykiatriske Sygeplejersker, førte til referencer eller links til 

dansk forskning, der tager afsæt i det valgte forskningsperspektiv. Den psykiatriske 
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sygeplejerskes umiddelbare forståelse og oplevelse i mødet med familien til personer 

med skizofreni synes stort set uudforsket. 

Der eksisterer imidlertid få empiriske undersøgelser fra andre lande (Bøckmann 1998; 

Kaas et al. 2003; Rose et al. 2004; Winefield & Burnett 1996), som berører det valgte 

forskningsperspektiv, hvilket gennemgås i følgende afsnit. 

Endvidere udgør lærebøger og fremtrædende teorier og ideologier inden for psykiatri og 

psykiatrisk sygepleje en del af sygeplejerskers vidensgrundlag og er derfor med til at 

præge sygeplejerskers forestillinger om familien til mennesker med skizofreni, hvilket 

jeg belyser i de efterfølgende afsnit. 

Derudover giver litteraturen indblik i vekslende teorier og ideologier, som har haft 

betydning for udviklingen og vidensgrundlaget inden for psykiatrifeltet. Teorier, der 

beskrives i litteraturen, kan derfor med rette betegnes som dem, der ’løb af med sejren’ 

og blev dominerende i feltet, hvilket i sig selv er en vigtig pointe. 

 

2.3 Forskningslitteratur 

I dette afsnit gennemgås nyere empirisk forskning, som omfatter psykiatriske 

sygeplejerskers holdninger i mødet med familien til mennesker med skizofreni. 

Resultater fra disse undersøgelser inddrages i diskussionsafsnittet med henblik på at 

synliggøre, på hvilke områder herværende undersøgelses fund henholdsvis støtter og 

adskiller sig fra tidligere resultater. 

Undersøgelserne er gennemført i henholdsvis Norge, Australien og USA af én psykolog 

samt af forskere med en sygeplejevidenskabelig baggrund i fremstillet rækkefølge. 

 

Bøckmann (1998) fremstiller i kandidatafhandlingen: ”Attitudes of ward staff toward 

families of patients suffering from schizophrenia” psykiatrisk plejepersonales 

holdninger i mødet med familien til personer med skizofreni på baggrund af et 

omfattende survey studie baseret på strukturerede spørgeskemaer, som inddrog 483 

forskellige plejepersonaler i 47 afdelinger på 7 psykiatriske hospitaler fordelt over hele 

Norge. 

Bøckmann undersøgte plejepersonalets holdninger over for familien til indlagte 

patienter med skizofreni ud fra den fremsatte hypotese: at empati og fjendtlighed var 
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forbundet med henholdsvis udvalgte personvariabler; holdninger omkring årsager til 

skizofreni, samt med afdelingstype (Bøckmann 1998:1). 

Bøckmann efterspurgte blandt andet informanternes holdninger omkring årsager til 

skizofreni med mulighed for at pege på 5 hypotetiske årsagsfaktorer: traumatiske 

oplevelser, familiepatologi, biokemiske faktorer, mangel på socialt netværk, samt 

genetiske faktorer. 

På en skala fra 0 (overhovedet ingen betydning) til 3 (meget stor betydning) scorede 

Bøckmanns informanter 2,40 og dermed højst på spørgsmålet om, hvorvidt de ser 

familiepatologi som årsag til sindslidelsen. 

På baggrund af sine resultater konkluderede Bøckmann, at informanternes holdning var 

forbundet med afvisning af familien: ”Ward staff believed family pathology to be the 

most important causal factor in the development of schizophrenia. This believes was 

associated with hostile attitudes toward family members of patients with 

schizophrenia.” (Bøckmann 1998:1). 

Bøckmann (ibid.:15) angiver at være den første, som fremlagde empirisk bevis på, at 

udvalgte faktorer influerer på plejepersonalets holdninger over for familien til personer 

med skizofreni. 

Undersøgelsen retter sig mod hypoteser omkring specifikke, på forhånd udvalgte 

faktorer, og er således en rekonstruktion af, hvordan verden ser ud fra en generaliseret 

og statistisk vinkel på baggrund af en repræsentativ baggrundspopulation. 

Undersøgelsen bidrager derimod ikke til en uddybende forståelse af sygeplejerskens 

livsverden, idet metodikken ikke indfanger, hvordan den enkelte oplever ’indersiden’ af 

fænomenet. Bøckmanns undersøgelse har således været min inspiration til at søge at 

indfange et mere nuanceret syn, og en dybere forståelse for den verden, der åbner sig i 

informanternes beskrivelser gennem en kvalitativ tilgang. 

 

Kaas, Lee & Peitzmann (Kaas et al. 2003) uddyber i artiklen: ”Barrieres to 

collaboration between mental health professionals and families in the care of persons 

with serious mental illness” problematikker vedrørende professionelles samarbejde med 

familien til sindslidende. Informanterne var 76 deltagere i et 10 ugers 

undervisningsprogram, hvis formål var at ruste et samlet professionelt team i 
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distriktspsykiatrien til samarbejdet med familien til mennesker med en alvorlig, 

langvarig sindslidelse. 

I artiklen identificerer og beskriver Kaas et al. vanskeligheder i samarbejdet mellem 

professionelle, sindslidende og deres familie på baggrund af kursets evaluering. 

Resultaterne viser, at fagfolk oplever følgende vanskeligheder som de tre vigtigste i 

prioriteret rækkefølge: familiens stigmatisering som følge af sindslidelsen; bristet håb; 

familiens vanskeligheder i kommunikation med den sindslidende (ibid.:751). 

Informanterne ser med andre ord familien som ansvarlig for, at samarbejdet kan være 

svært. Generelt angav informanterne vanskeligheder i samarbejdet som et resultat af 

familiens følelsesmæssige udbrændthed, snarere end at dette kunne tilskrives problemer 

i kommunikation mellem psykiatriens fagfolk og familien (ibid.:752). 

Forfatterne fremhæver i diskussionen, at en af de største barrierer i samarbejdet mellem 

psykiatrisk plejepersonale og familien til mennesker med en svær, langvarig sindslidelse 

er de professionelles manglende erfaring i at medinddrage familien i omsorgsarbejdet 

og en begrænset viden og manglende forståelse for familiens reaktioner i forbindelse 

med alvorlige sindslidelser (ibid.:742). 

Kaas et al. understreger betydningen af, at professionelle anerkender de berørte parters 

ressourcer i tilslutning til en alvorlig sindslidelses udfordringer: ” There is an urgent 

need to recognize that all people are experts in their own right and have much to offer 

in the way of meeting the challenge of mental illness” (Kaas et al. 2003:754). 

Undersøgelsen retter sig mod distriktspsykiatrien og derfor mod outpatients til forskel 

fra denne undersøgelses fokus og omfatter et samlet team, hvorved den psykiatriske 

sygeplejerske, som indtager en central rolle i forbindelse med indlæggelse, ikke træder 

frem i resultaterne. 

 

Rose, Mallinson & Walton-Moss (Rose et al. 2004) beskriver i artiklen: ”Barriers to 

family care in psychiatric settings” vanskeligheder i interpersonelle relationer i 

forskellige områder af det samlede psykiatriske behandlingssystem. I et kvalitativt 

studie med fokusgruppeinterview som undersøgelsesinstrument indgik 78 informanter 

bestående af familiemedlemmer til personer med skizofreni, personer med skizofreni og 

20 fagpersoner, heraf 6 sygeplejersker. Rose et al. fandt, at fagfolk oplevede 

vanskeligheder i kontakt med familien udløst af henholdsvis systemet-baserede 
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strukturer, fagfolks erfaringsgrundlag samt vanskeligheder, som informanterne knyttede 

til familien. 

De professionelles essentielle holdning var, at de manglede erfaring og ressourcer for at 

kunne imødekomme familiens komplekse problemer, og tid blev identificeret som en 

vigtig systembaseret hindring for kontakt (ibid.:42). 

Rose et al. konkluderer på baggrund af undersøgelsens fund, at mangel på støtte til 

familien i psykiatrisk regi er et multifaktorielt problem udløst af henholdsvis den 

sindslidendes, familiens og det professionelle teams forskellige forventninger til, hvad 

relationen til familien skal omfatte. 

Da undersøgelsens resultater fremstilles i tabelform (ibid.:43), som ikke adskiller de 

enkelte faggrupper, forbliver de psykiatriske sygeplejerskers holdninger utydelige i 

undersøgelsens fund. 

Winefield & Burnett (1996) belyser i artiklen: ”Barriers to an alliance between family 

and professional caregivers in chronic schizophrenia” mulige vanskeligheder i mødet 

mellem familien til mennesker med skizofreni og psykiatriens professionelle på 

baggrund af henholdsvis en kvalitativ undersøgelse af sammensatte faggrupper blandt 

50 fagpersoner i psykiatrien og egne resultater fra et surveystudie af 134 mennesker 

med skizofreni og 121 familiemedlemmer til mennesker med skizofreni. Fundene fra 

disse undersøgelser viser, at vanskeligheder i mødet mellem professionelle og familien 

til personer med skizofreni primært ser ud til at have en holdningsmæssig karakter styret 

af tradition, tilfældigheder og personlige interesser – en relation, hvor det er uklart, 

hvilken karakter forholdet til familien skal have (ibid.:1). Winefield & Burnett 

fremhæver, at måden hvorpå professionelle vælger at agere over for familien blandt 

andet afhænger af den enkeltes personlige værdier, holdninger og forestillinger (ibid.:3). 

På baggrund af efterfølgende drøftelser identificerede forskerne følgende seks 

potentielle og aktuelle barrierer i kontakten mellem professionelle og familie i 

prioriteret følge: dilemmaer i professionelles forhold til henholdsvis patient og familie; 

forældre som ansvarlige for skizofreni; familiens manglende taknemmelighed over for 

fagpersoner; konflikter omkring magtrelationer; professionelles manglende erfaring; 

mangel på ressourcer i det psykiatriske system. 

I konklusionen fremhæver Winefield & Burnett, at det første skridt på vejen til en 

ændring af holdninger blandt professionelle i psykiatrien er erkendelsen af 
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problemernes eksistens (ibid.:10). Det fremgår imidlertid ikke af artiklen, i hvilket 

omfang psykiatriske sygeplejersker indgår i undersøgelsen. 

 

2.3.1 Opsummering 

I dette afsnit har jeg gennemgået forskning, der direkte knytter sig til opgavens 

perspektiv og viser centrale problematikker i relationen mellem psykiatriens fagfolk og 

familien. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelser og forskning 

gennemført i en anden kultur og kontekst ikke nødvendigvis kan sammenlignes med 

danske forhold. Yderligere omfatter de refererede undersøgelser faggrupper med 

forskellig teoretisk forankring, som indtager vekslende roller i forhold til den 

sindslidendes familie, hvorfor de kan repræsentere vidt forskellige holdninger til 

familiens position, hvilket imidlertid ikke tydeliggøres. 

 

2.4 Teori & ideologi 

I det følgende gennemgås litteratur der giver indblik i vekslende teorier og ideologier, 

som har haft betydning for udviklingen og vidensgrundlaget inden for psykiatrifeltet, og 

dermed været med til at danne baggrund for den viden, psykiatriske sygeplejersker 

bliver præsenteret for. I litteraturen kan man endvidere følge det historiske syn på 

familien til mennesker med skizofreni, som gennem de senere generationer har 

domineret psykiatrifeltet. 

 

Ekern (1999:22) skriver, at litteratur omkring familien til mennesker, som lider af 

skizofreni, kan være svær at overskue, hvorfor den litteratur man vælger at præsentere 

bliver mere firkantet og unuanceret end den verden, man ønsker at beskrive. 

I denne sammenhæng fokuserer jeg på litteratur, som i større eller mindre grad knytter 

familien til årsagsaspektet, idet årsagsforklaringer er forbundet med spørgsmål i 

interviewguiden (bilag 1), ligesom familien i den omfattende litteratur omkring 

skizofreni primært knyttes til årsagsaspektet (Lunøe 1987a, b; Smeby 1998b; Rund 

1997). 

I et historisk perspektiv har den biologisk/genetiske årsagsforklaring af skizofreni været 

dominerende i litteraturen siden midten af det forrige århundrede med afsæt i Bleuler 

(1857-1939) og Kraepelin (1856-1926). Skizofreni forklares her som biokemiske 
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ændringer i hjernens stofskifte, der primært skyldes genetiske defekter eller 

fødselsskader (Porter 2001). Familien knyttes primært til rollen som eventuel bærer af 

en arvelig sygdom i denne forskning, som gennem de senere år atter fået et opsving i 

litteraturen (Ekern 1999; Kaas et al. 2003; Bøckmann 1998; Rund 1997). 

Bøckmann (1998) og Ekern (1999) fremhæver, at en biologisk forklaringsmodel skaber 

mindre skyld end andre årsagsforklaringer og derfor forsvarer familien mod 

skyldspørgsmålet. Samtidig gør Ekern (ibid.:23) opmærksom på, at et rent biologisk syn 

på skizofreni risikerer at reducere familien til informationskilder. 

Det biologisk/genetiske aspekt i årsagsforklaringer omkring skizofreni har, sammen 

med et psykoanalytisk paradigme knyttet til Freud (1865-1939), været de mest 

dominerende gennem de senere generationer. I psykoanalysen står familien centralt, 

fokus rettes mod familiemiljøet som tilgrundliggende årsag til skizofreni, og blikket 

rettes bagud i et forsøg på at finde årsager til den aktuelle lidelse i den sindslidendes 

baggrund og omgivelser (Hansen 1999, Holmgaard 1995; Poort & Visholm 1992). 

McFarlane (1983) beskriver, hvordan den første generation af familieteoretikere med 

psykiatere og psykologer som Laing, Bateson, Yarrow og Lidz i spidsen dominerede 

psykiatrifeltet fra tiden omkring 1950. Med afsæt i Freuds psykoanalyse påpegede disse 

forskere forhold hos familiemedlemmer, dysfunktionelle strukturer i familien, eller 

kommunikationsmønstre som vigtige årsager til, at et menneske udvikler skizofreni. 

Man opfattede hele familien som patologisk, og Fromm-Reichmann søsatte i 1948 

begrebet den skizofrenogene mor, som henviser til en mor præget af ufølsomhed, 

afvisning og aggressivitet (Lunøe 1987a). Denne første generation af familieteoretikere 

var således enig om, at der var noget galt i familien. Hvad det var, herskede der 

imidlertid stor uenighed om. 

Gennem de senere år er psykoanalysen blevet kritiseret for at pålægge familien unødig 

skyldfølelse og skam i tilslutning til skizofreni (Mevik 1998; Poort & Visholm 1992; 

Bøckmann 1998; Rund 1997). Rund (1997) understreger, at der ikke findes belæg for 

disse antagelser om familiens andel i årsagssammenhænge, idet de er utilstrækkeligt 

dokumenteret, og derfor må betegnes som hypoteser. 

Lunøe (1987a, b) har i en kritik af de klassiske familiedynamiske teorier fremhævet, at 

den betydelige offentlige udbredelse af disse teoretikeres arbejder ikke mindst er sket på 

baggrund af de mange skønlitterære og filmiske fremstillinger, de har inspireret til, med 
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blandt andet film som Family Life (1971), som også blandt lægfolk har været med til at 

fastfryse en bestemt fortolkning og opfattelse af skizofreni og familien som årsag og har 

dermed bidraget til mytedannelser. 

På trods af familieteoriernes omdiskuterede grundlag har forskellige forskere 

fremhævet, at det fortsat synes at være en udbredt holdning blandt psykiatriens 

fagpersoner, at familien er årsag til udvikling af skizofreni, og at denne holdning skaber 

hindringer i kontakten mellem fagfolk og familie (Bøckmann 1998; Ekern 1999; 

Winefield & Burnett 1996). 

I dag synes der imidlertid at være udbredt enighed om, at skizofreni er en kompleks 

lidelse, som vanskeligt lader sig forklare entydigt. En fremherskende teori i 

diskussionen om sammensatte årsagsforhold er sårbarhedsstressmodellen, som første 

gang blev præsenteret af Zubin og Spring i 1977 (Ekern 1999; Smeby 1998b). Denne 

årsagsmodel bygger på en genetisk/biologisk prædisposition, hvor biologisk eller 

psykosocial stress kan udløse skizofreni eller forværre sindslidelsens symptomer. 

Familiens rolle ses overvejende som symptomudløser, og modellen er fremherskende i 

flere af de lærebøger (Hummelvoll 1998; Cullberg 1999; Strand 2000), som stadig 

udgør et centralt fundament i undervisningen af kommende sygeplejersker i det område 

jeg repræsenterer. 

Budskabet er således, at familien fortsat fremstår som en væsentlig årsag til skizofreni i 

fremtrædende litteratur med betydning for sygeplejerskers vidensgrundlag trods et mere 

nuanceret syn på sindslidelsen. I denne sammenhæng betyder dette at teorier og 

ideologier, alt efter hvilken retning, de bekender sig til, og uafhængig af deres 

sandhedsværdi, har en vigtig funktion for deres tilhængere. Tilhængere af forskellige 

forskningsparadigmer kan derfor have varierede holdninger omkring årsager til 

skizofreni, og familiens betydning kan på tilsvarende vis forstås forskelligt. 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at denne uvished og uenighed om 

skizofrenis årsager og udvikling og familiens betydning i denne sammenhæng giver 

mulighed for meget forskellige og ofte uforenelige anskuelser af en problematik med 

reference til de teoretiske perspektiver, som viser sig i litteraturen. 
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2.5 Samfundspolitiske tendenser 

Når jeg har valgt at inddrage tendenser, som har medført strukturelle ændringer i mødet 

mellem sygeplejersken og familien, hænger det sammen med spørgsmål i 

interviewguiden (bilag 1), der blandt andet retter sig mod informanternes oplevede 

muligheder og begrænsninger i mødet med familien og deres holdning til en eventuel 

formalisering af kontakt. 

I undersøgelser og evalueringsrapporter, som er optaget af forhold omkring mødet 

mellem familie og psykiatri, har det vist sig, at familien oplever kontakten med det 

professionelle psykiatriske system i Danmark som vanskelig og utilfredsstillende med 

særligt fokus på hospitalspsykiatrien (Hansen 1999; Heering 2001; Århus Amt 1999, 

2003). 

Jeg ønsker derfor kort at redegøre for politiske tendenser, som gennem de seneste år er 

rettet mod sindslidendes familier herhjemme, nærmere betegnet efter 1997 hvor 

formalisering af pårørendesamarbejdet blev en realitet i det første amt i Danmark. Fokus 

er derfor på effektivitetskrav og decentralisering som tendenser med indflydelse på 

såvel sygeplejerskens, familiens og den sindslidendes situation. 

 

Der har været fokus på, at decentraliseringen af psykiatrien i Danmark har placeret et 

øget omsorgsansvar på familien, og at ændringerne stiller store krav til familiens 

ressourcer såvel som krav til sundhedssystemets ansvar for at anerkende familiens 

betydning (Greve 1994; Hansen 1999; Nordentoft 1996). 

Som led i sundhedsområdets stigende effektivitetskrav fik Århus Amt i 1997 som det 

første amt herhjemme en nedskrevet pårørendepolitik inden for psykiatriområdet (Århus 

Amt 1997). Disse politiske bestræbelser på at formalisere dialog og samarbejde med 

pårørende er i dag en realitet de fleste steder. 

Der synes dermed at være fokus på forbedring af rammer for dialog og samarbejde 

mellem de professionelle og familien, og de ændrede ideologier har skabt øget 

opmærksomhed på familiens problemer i tilknytning til sindslidelsen. 

I en psykiatripolitisk hensigtserklæring fra Københavns Amt (2004), som udgør en 

platform for de kommende års udvikling af amtets samlede psykiatriske indsats, 

fremhæves det, at indsatsen over for mennesker med alvorlige kroniske sindslidelser 

skal være ”optimal og mindst ressourcekrævende” (ibid.:4). 
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Uden at drage forhastede konklusioner finder jeg det tankevækkende, at udtrykket 

mindst ressourcekrævende efterfølges af ønsket om åben dialog omkring arbejdet i 

psykiatrien, hvor pårørende beskrives som vigtige samarbejdspartnere (ibid.). Man 

kunne fristes til at tro, at der i takt med udviklingen på psykiatriområdet fokuseres på 

placering af et øget omsorgsansvar hos familien med udgangspunkt i en 

samfundsøkonomisk tankegang, hvor det mere handler om effektiv udnyttelse af 

forhåndenværende ressourcer, end der tænkes på disse menneskers behov og 

problematikker. 

Hansen (1999:37) har påpeget, hvordan samfundsudviklingen og krav om 

kvalitetssikring også har fanget psykiatriske sygeplejerskers interesse. Hun 

understreger, at den offentlige sektors styring gennem stigende rationalisering, som 

betyder maksimeret udnyttelse med mindst mulig indsats, har en negativ betydning for 

kvaliteten af relationer mellem mennesker, hvilket synes at være i overensstemmelse 

med familiens oplevelser. 

På trods at fagpolitiske intentioner og sundhedspolitiske hensigtserklæringer om øget 

dialog og samarbejde med familien til sindslidende er det tilsyneladende vanskeligt at 

implementere disse hensigter i de psykiatriske afdelinger. 

I Århus Amt er formalisering af samarbejdet med pårørende således fulgt op i to 

evalueringsrapporter med titlen: ”De pårørende har ordet” (Århus Amt 1999; 2003). 

I den seneste evalueringsrapport (Århus Amt 2003) fremgår det, at dialogen mellem 

plejepersonalet og pårørende til sindslidende fortsat har vanskelige vilkår, specielt i de 

psykiatriske afdelinger i hospitalspsykiatrien. 

Det anføres blandt andet, at patientens kontaktperson har pligt til, umiddelbart efter 

indlæggelsen, at udrede den sindslidendes pårørenderelationer og iværksætte og 

vedligeholde kontakt med de nære pårørende. Der tales om en decideret initiativpligt 

(ibid.:35). 

På trods heraf viser resultaterne, at ud af 196 besvarede spørgeskemaer oplevede kun 

halvdelen (53 %) af de pårørende, at plejepersonalet havde taget initiativ til kontakt med 

dem, ligesom 37 % oplevede, at personalet i sengeafsnittet var interesseret i deres viden 

og erfaringer i tilknytning til den sindslidendes indlæggelse (ibid.). 

Med forbehold for evalueringens baggrundspopulation, repræsentativitet og manglende 

specificitet omkring skizofreni, påpeges tendenser, som i denne sammenhæng stiller 
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spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er muligt at ændre holdninger i psykiatrisk praksis 

alene gennem ideologiske handleanvisninger baseret på viden. 

 
2.6 Lærebøger 

Psykiatrisk sygepleje har været en del af sygeplejerskeuddannelsen siden 1957 og i 

forhold til opgavens fokus, finder jeg det vigtigt at undersøge, hvilket vidensgrundlag 

psykiatriske sygeplejersker bliver undervist efter. Hvordan viser familien sig i 

lærebøgerne, og hvordan er lærebøger med til at forme psykiatriske sygeplejerskers syn 

på familien? 

I en gennemgang af danske lærebøger i psykiatrisk sygepleje gennem de sidste 30 år har 

det vist sig, at familien får yderst begrænset opmærksomhed (Hansen 1999). Det er først 

og fremmest i tilknytning til årsagsaspektet, familien nævnes i de ældste lærebøger 

inden for den undersøgte periode, mens familiens positive betydning for den 

sindslidende ikke bliver nævnt.  

Følgende eksempler illustrerer dette: ”Den syge skal tilbage i et miljø, som af og til har 

forårsaget hans tilstand, som følge heraf må sygeplejersken følge patienten på 

hjemmebesøg efter udskrivelsen.” (Welner & Skrumsager 1974:122). 

”Indlæggelsen kan ikke undgå at sætte nogle tanker i gang om, hvorvidt man selv har 

fremtvunget situationen, hvorfor pårørende først og fremmest har brug for at bearbejde 

deres egen skyldfølelse.” (Antonsen et al. 1989:171). I denne bog står endvidere, at 

samarbejde med familien er ”nødvendigt i de fleste tilfælde” (ibid.:164). 

I en lærebog fra 1994, som blev anvendt i sygeplejerskeuddannelsen op til år 2000, 

udgør følgende citat bogens samlede opmærksomhed på familien: 

 

”På grund af afinstitutionaliseringen er pårørende til de sindslidende blevet 
overdraget ansvaret for dem i langt højere grad end tidligere. For at støtte de 
pårørende, skal der satses på pårørendegrupper, hvor der gives undervisning, 
udveksles erfaringer og gives praktisk støtte.” (Falk & Svarre 1994:201). 
 

Der er således sparsomt, hvad lærebøger fra perioden op til år 2000 bidrager med til at 

skabe opmærksomhed på familien. 

Det er i den forbindelse vigtigt at medtænke, at disse lærebøger i psykiatrisk sygepleje 

formentligt udgør mere end en generation af sygeplejerskers første møde med familien 

26 



til mennesker med skizofreni, og at de derfor er med til at danne en del af det teoretiske 

grundlag i sygeplejerskers holdninger til familien. 

I de nyere lærebøger, som fortsat udgør en væsentlig del af vidensgrundlaget i 

psykiatriundervisningen i sygeplejerskeuddannelsen, sker der imidlertid en 

holdningsændring. 

Hummelvoll (1998) formidler en forstående holdning til familiens betydning som 

støttepersoner: ”Generelt må man understrege, at pårørende udgør en stor ressource i 

rehabiliteringsarbejdet. Til tider trækkes der ret store veksler på deres indsats.” 

(Hummelvoll 1998). Trods ideologiske ændringer i holdningen til familiens betydning 

refereres der samlet til familien på 7 ud af bogens 700 sider. 

Strand (2000) gør allerede i forordet til sin lærebog opmærksom på, at et vigtigt område 

som kontakt med familien til sindslidende er nedprioriteret grundet bogens fokus på en-

til-en relationen og sygeplejerskens terapeutiske funktion (ibid.:8). Strand pointerer dog 

senere, at psykiatriens fagfolk har god grund til at have dårlig samvittighed over for 

familien til alvorligt sindslidende, da disse tilhører en forsømt gruppe, og hun skriver 

om den ensomhed, familien må føle i tilknytning til sindslidelsens komplekse 

problemstillinger (ibid.:53). 

På trods af, at der formidles ændrede ideologier i disse lærebøger, er fokus på familiens 

centrale betydning i den sindslidendes liv fortsat begrænset. 

Cullberg (1999) retter i de seneste udgaver af sin lærebog i psykiatri ligeledes fokus på 

familien. Opmærksomheden er imidlertid primært koncentreret omkring familiens 

betydning for sindslidelsens udvikling. Eksempelvis beskriver Cullberg familiens 

’dysfunktioner’ i forbindelse med mulige årsager til skizofreni (Cullberg 1999:274). 

Ekern (1999) fremhæver i forbindelse med lærebøgers holdningsdannende betydning, at 

de lærebøger man præsenteres for i sin studietid, ofte er den første forståelse, man får af 

helt eller delvist ukendte fænomener, hvorfor lærebøgerne har indflydelse på dannelsen 

af de holdninger, man repræsenterer (ibid.:43). 

Med den type kundskaber som formidles gennem ældre og enkelte nyere lærebøger, er 

det ikke svært at forestille sig sygeplejerskers forbehold eller manglende 

opmærksomhed i mødet med familien. 

Lærebøger afspejler toneangivende ideologier i psykiatrisk sygepleje og får dermed 

betydning for sygeplejerskers selvforståelse. Det er derfor min antagelse, at den måde, 
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hvorpå familien til sindslidende fremstilles – eller slet ikke fremstilles i lærebøger, er 

med til at danne det teoretiske fundament, som præger sygeplejerskers forestillinger om 

familien til mennesker med skizofreni. 

Med begrænset opmærksomhed på familien, reduceres denne til en faktor, der ikke ses 

som betydningsfuld, selv om familien fortsat er den dominerende relation i Danmark 

(Mors et al. 1993), og skønt familien fremhæves som central i ethvert menneskes liv 

(Ekern 1999; Mevik 1998; Smeby 1998 a, b). 

Flere forskere har imidlertid forholdt sig kritisk til lærebøger som holdningsdannende 

fundament. 

Buus (1999) fremhæver således i en Foucault-inspireret undersøgelse af lærebøger i 

psykiatrisk sygepleje, at ændringer i vidensgrundlaget over tid har haft direkte 

indflydelse på sygeplejens faglige identitet. I lærebøgerne henter sygeplejersken 

begrundelser for sine faglige handlinger og fagets selvforståelse udadtil. Buus (ibid.) ser 

imidlertid lærebøger som en snævert og afgrænset del af det samlede skriftlige 

vidensgrundlag i psykiatrisk sygepleje, ligesom lærebøger ikke siger noget om den 

enkelte sygeplejerske, eller hvordan sygeplejen foregår i praksis. 

Petersen (2001) skriver, at budskaber, som formidles gennem eksempelvis lærebøger, er 

et redskab til at indkredse ’det man gør’ inden for et fag og tilslutter sig Buus’ idé om, 

at lærebøger understreger fagets selvforståelse udadtil. Sygeplejersker handler 

imidlertid ikke i overensstemmelse med de teoretiske diskurser. Det at gøre noget 

praktisk følger ikke i første omgang en praksisforeskrivende eller teoretisk forklaring, 

men er udtryk for akkumulerede erfaringer inden for et felt over tid. Disse erfaringer 

står ikke i lærebøger eller i de videnskabelige artikler, som i sygeplejerskeuddannelsen 

er med til at danne afsæt for en videnskabsbaseret teori og dennes anvendelse i praksis, 

understreger Petersen (ibid.). 

Petersen henter sine argumenter hos Bourdieu (1990), som i sin socialkonstruktivistiske 

teori om menneskers måder at agere på har beskrevet, at den fornuft, der fungerer som 

drivkraft for den praktiske handlen, er en logik, som ikke kan sidestilles med den teori, 

forskere forklarer praktikerens handlinger med. Bourdieus påstand er derfor, at den 

praktiske fornuft ikke er anvendt teori. Det er hverken teori, regler eller normer, der i 

sidste instans styrer den praktiske handlen, selv om denne kan have alle former for teori 

som referencer. Disse referencer får imidlertid først betydning, når de indoptages, 

28 



internaliseres i det teoretiske begreb habitus eller det praktiske begreb – den praktiske 

sans (ibid.). 

Med reference til ovenstående er det således, trods ændringer i psykiatrifeltets teoretiske 

og ideologiske grundlag, ikke entydigt, at sygeplejerskens måde at forholde sig på 

ændres i takt med, at der tilføres ny viden om familiens betydning. 

 

2.7 Opsummering 

I dette kapitel har jeg redegjort for søgeprocessens vanskeligheder og gennemgået teori 

med tilknytning til forskningsfeltet. Da litteratur, som direkte relaterer sig til den 

psykiatriske sygeplejerskes oplevelser af familien til mennesker med skizofreni, er 

meget begrænset, har jeg endvidere gjort rede for litteratur, der knytter sig til opgavens 

spørgsmål og tilgrænsende problemstillinger med relevans for opgavens fokus. 

I afsnittet om toneangivende lærebøger i sygeplejerskeuddannelsen gennem de seneste 

30 år har jeg udvalgt bøger, som har været anvendt i sygeplejerskeuddannelsen gennem 

en hel generation af sygeplejersker, hvoraf flere lærebøger fortsat udgør fundamentet i 

sygeplejerskeuddannelsens psykiatriundervisning i dag. Jeg har her forfægtet det 

synspunkt, at vidensgrundlaget i lærebøger ikke alene skaber sygeplejerskens 

holdninger, men at de er med til at skabe fagets selvforståelse udadtil. 

 

 

3.0 Forskningsprocessen 
I dette hovedafsnit begrunder jeg valg af metode. I de efterfølgende afsnit om den 

empiriske undersøgelse uddyber jeg det kvalitative forskningsinterview som 

undersøgelsesinstrument, ligesom jeg redegør for undersøgelsesprocessens faser. 

 

3.1 Kvalitativ metode 

Da jeg i denne opgave er interesseret i at afdække, på hvilke måder fænomenet familien 

til mennesker med skizofreni viser sig i sygeplejerskers holdninger i en konkret 

hospitalspraksis, og ønsker at høre psykiatriske sygeplejerske udtrykke deres erfaringer 

og med egne ord fortælle, hvordan de oplever mødet med familien og hvad, de tillægger 

betydning heri, er der her tale om fænomener som vanskeligt, måske slet ikke, lader sig 

indfange ved anvendelse af en kvantitativ metode. Problemstillingen tager udgangs-
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punkt i oplevelser med fokus på begreber som forståelse og erfaringer, og der er derfor 

tale om fænomener, som ikke kan anskues uafhængig af kontekst, idet bevidstheden om 

konteksten er essentiel for at kunne forstå baggrund og forudsætninger for et fænomen 

(Giorgi 1994; Kvale 2002). 

Når jeg har valgt en kvalitativ tilgang, skyldes det derfor ønsket om at undersøge det 

unikke i et forsøg på at forstå og finde mening gennem informanternes selvforståelse. 

Nielsen og Lunde (2003) skriver, at benævnelsen kvalitativ må reserveres til de metoder 

man anvender i forskningsprocessen, da et egentligt kvalitativt paradigme ikke 

eksisterer. Metodespørgsmål bliver dermed sekundært til paradigmespørgsmålet, idet 

der inden for visse paradigmer kan anvende både kvalitative og kvantitative metoder. 

Med forankring i en fænomenologisk - hermeneutiske forståelsesramme indenfor 

rammerne af det konstruktivistiske paradigme forekommer en kvalitativ metode derfor 

oplagt i denne sammenhæng, da valget - udover forskningsspørgsmål og forforståelse, 

er tæt knyttet til det videnskabsteoretiske grundlag, jeg tilslutter mig. 

En kvalitativ tilgang er, til forskel fra en kvantitativ metodik, ikke primært interesseret i, 

hvor ofte et fænomen fremtræder, men har netop til formål at undersøge det unikke og 

finde meningssammenhænge. Ud over de væsentlige forskelle i videnskabsteoretisk 

baggrund og undersøgelsesområder mellem kvalitative og kvantitative metoder, består 

en yderligere forskel i, at fundene i en kvalitativ undersøgelse ikke har til hensigt at 

producere generaliserbar viden på baggrund af hyppighed og antal, men har til hensigt 

at beskrive få udvalgte informanters holdninger, erfaringer og forståelse ud fra 

spørgsmål som hvad, hvorfor og hvordan. 

I diskussionen om valg af enten kvalitativ eller kvantitativ metodisk tilgang, fremhæves 

det flere steder (Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach 1998; Olsen 2002), at man i 

stedet for at tale om polarisering af kvalitativ/kvantitativ forskning, kan se metoderne 

som et supplement til hinanden. 

Man kan derfor anvende metoderne som en kombination i forsøget på at udforske 

kompleksiteten i det psykiatriske system eller anvende den ene metodik forud for den 

anden i forskellige studier. 

Et eksempel er Bøckmanns (1998) kvantitative undersøgelse inden samme 

forskningstema som herværende undersøgelse. På baggrund af en omfattende 
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baggrundspopulation fremstiller Bøckmann statistiske fund vedrørende fagfolks 

holdninger til den skizofrene patients familie. 

Bøckmanns resultater har inspireret til dette kvalitative studie, hvor jeg søger nuancerne 

gennem få sygeplejerskers subjektive opfattelse og virkelighedsbillede af mødet med 

familien til mennesker med skizofreni. Mit valg begrundes derfor i ønsket om at opnå et 

mere komplekst kendskab til den psykiatriske sygeplejerskes livsverden, end en 

kvantitativ metodik kan indfange. 

I den nationale strategi for sygeplejeforskning (Dansk Sygeplejeråd 2005b) anbefales 

det, at sygeplejeforskning skal være anvendelsesorienteret for at opnå en position i den 

kommende danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet, hvor udvikling af en 

gennemgribende kvalitetskultur er målet (ibid.:15). Dette ligger imidlertid uden for den 

konkrete undersøgelses metodiske tilgang (Launsø & Rieber 2000), hvorfor det først og 

fremmest er mit ærinde i denne sammenhæng at argumentere for, at indsigt og 

erkendelse af problemers eksistens i klinisk praksis er første skridt på vejen til ændring 

af holdninger. 

 

3.2 Den empiriske undersøgelse 

I de følgende afsnit gennemgår og redegør jeg for undersøgelsesprocessens faser, fra 

tilladelse til projektets gennemførelse - til bearbejdning af det empiriske 

forskningsmateriale. Fokus er på de praktiske og teoretiske overvejelser i forbindelse 

med planlægning af interviewene, det konkrete arbejde og de refleksioner, der er 

nødvendige for at få et indblik i det synspunkt, som den enkelte informant 

repræsenterer. 

 

3.2.1 Tilladelse til projektets gennemførelse 

Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet 23.9.2004 i henhold til Lov om behandling af 

personoplysninger § 48, stk.1 (Justitsministeriet 2000). Der blev samtidig søgt om 

Datatilsynets tilladelse. Datatilsynet gav tilladelse til projektets gennemførelse jf. Lov 

om behandling af person oplysninger § 50, stk. 1, nr.1, med fastsatte vilkår 19.10.2004, 

og forlængede denne ved fornyet ansøgning efter gældende regler (bilag 2). 
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Undersøgelsens informanter har endvidere underskrevet en informeret 

samtykkeerklæring efter at have modtaget mundtlig og skriftlig information om 

projektet (bilag 3). 

 

3.2.2 Forberedelse 

Planlægningen af det kvalitative interview som undersøgelsesinstrument har først og 

fremmest taget afsæt i en faglig interesse og nysgerrighed efterfulgt af litteratursøgning 

og gennemlæsning af en omfattende mængde litteratur direkte eller indirekte relateret til 

forskningsfelt og metode. Min baggrund er derfor min praktiske og teoretiske viden – 

det, jeg har erfaret, og det, jeg har læst. 

Fog (2004) skriver om forholdet mellem forskeren og dennes indre kontekst: 

 

” Jo rigere en indre kontekst, forskeren har – praktisk og teoretisk – des mere smidigt 
og velbegrundet kan hun se. En pointe ser man kun, hvis man har baggrund for at se 
den. Intervieweren ser med de øjne, hun har. Og de øjne beror på hendes erfaringer i 
bred forstand – praktiske og teoretiske – og på hendes emotionelle og kognitive 
åbenhed over for konkrete tilsynekomster i deres egenart” (Fog 2004:54). 

 

Fog (ibid.:15) beskriver den udfordring, der består i ikke at blive bundet af sine 

teoretiske forestillinger, så de kommer til at træde i stedet for samtaleprocessen, når 

man indsamler empirisk materiale via interview. 

Min største udfordring i interviewsituationen er risikoen for, at min forforståelse og 

personlige erfaringer som sygeplejerske er svær at adskille fra min rolle som 

undersøger. Herved er der risiko for, at jeg lægger mine holdninger ned over 

informanten. Udfordringen består derfor i at sætte egne fordomme til side i mødet med 

informanternes livsverden og acceptere den interviewedes værdier, som de 

fremkommer. 

Ved at bringe mine fordomme og holdninger frem i lyset kan eller skal jeg ikke 

nødvendigvis afvise dem men får større mulighed for at opdage det, hvis de alligevel 

viser sig i materialet. 
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3.3 Det kvalitative forskningsinterview 

Kvale (2002) fremhæver, at indsamling af empirisk materiale i en undersøgelse, der har 

en fænomenologisk tilgang, nødvendigvis må tage udgangspunkt i, hvordan fænomener 

opleves og erfares i hverdagen. 

Da jeg i denne undersøgelse ønsker at vide mere om, hvordan den psykiatriske 

sygeplejerske umiddelbart forstår sin verden i forhold til familien til mennesker med 

skizofreni, finder jeg det nærliggende at høre det fra hende selv. 

Jeg har benyttet det kvalitative forskningsinterview som undersøgelsesinstrument, 

inspireret af Kvale (2002, 2003) og Fog (1996, 1997, 2004). Formålet med anvendelsen 

af det kvalitative interview er i denne sammenhæng at udforske og indsamle materiale, 

der kan fungere som kilde til at udvikle en dybere forståelse for, hvordan familien til 

mennesker med skizofreni viser sig i sygeplejerskens selvforståelse på baggrund af få 

intense interview i et forsøg på at skabe indholdstæthed. 

Det kvalitative interview kan derfor ses som valg af en af flere mulige kvalitative 

tilgange - feltstudier, deltagerobservation m.v., som forsøger at forstå verden fra 

interviewpersonernes synspunkt, før der gives teoretiske forklaringer (Giorgi 1994; 

Kvale 2002). Målet er således afdækning af interviewpersonens livsverden, hvor 

forståelse er midlet (Fog 2004:29). 

I tilslutning til en diskussion om valg af undersøgelsesinstrument beskriver Van Manen 

(1990), hvordan det undertiden kan være lettere at tale om end at skrive om personlige 

erfaringer, idet dét at skulle nedskrive sine personlige oplevelser og erfaringer kan 

tvinge det enkelte menneske ind i en mere reflekterende rolle, som kan gøre det sværere 

for personen at holde sig tæt til den umiddelbare oplevelse. 

Olsen (2002) retter kritik mod kvalitative undersøgelser, der gennemføres helt uden 

eller med begrænset litteraturanvendelse. Han ser praktisk erfaring som en nødvendig, 

men utilstrækkelig forudsætning for en kvalitativ undersøgelse (ibid.:15). 

Det kan imidlertid være vanskeligt at finde litteratur, som dækker hele spektret, og 

udfordringen har derfor været at finde litteratur, der tilsammen er dækkende for en 

kvalitativ undersøgelse. 

Litteraturen vedrørende kvalitative interview varierer fra common sense regler til 

teoretiske refleksioner eksempelvis vedrørende sproglig kompetence, fokuserings-
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kompetence, erfaring, tematisk målrettethed og empati (Fog 2004; Kvale 2002, 2003; 

Olsen 2002). 

Der synes imidlertid hos de refererede forfattere at være enighed om, at kvalitative 

interview er komplekse sociale og sproglige interaktioner, som ikke alle forskere har 

lige nemt ved at gennemføre, idet en væsentlig forudsætning for den professionelle 

samtale er, at der skabes en social relation mellem interviewer og informant. 

Fog (2004) skriver, at det er essentielt at være helt tilstede og nærværende, for at opnå 

den kontakt der skal give én adgang til den andens livsverden. Det mest påfaldende ved 

kontakten, når den er til stede, er derfor, at den er upåfaldende og forekommer 

ubesværet (ibid.). 

Interviewet kan på den baggrund ses som en dialog mellem forskeren og den 

interviewede med et konkret fokus. En metode til at indsamle empirisk materiale på 

som fastholder erfaringen, som denne umiddelbart opleves. 

For at undgå forudbestemte holdninger i interviewets styring tager det første spørgsmål 

i guiden (bilag 1) afsæt i et tema - sygeplejerskens oplevede kontakt med den skizofrene 

patients familie. 

Ved at stille et åbent spørgsmål omkring et tema, åbnes der mulighed for beskrivelser 

der rummer følelser og oplevelser, som er umiddelbare, hvilket har betydning for den 

senere analyse og fortolkning. 

Samtidig efterspørger jeg konkrete eksempler på det, informanten fortæller om, for at 

undgå en generalisering af spørgsmålet. For eksempel stiller jeg spørgsmålet: ”Fortæl 

hvordan du oplever den daglige kontakt med familien til sindslidende med skizofreni”? 

Informanten opfordres i forbindelse med spørgsmålet til at uddybe med eksempler fra 

sit daglige arbejde. 

Herved giver jeg informanten mulighed for at nærme sig emnet og tale sig ind på det, 

hun oplever som væsentligt.  

Samtidig giver det mig som interviewer fornemmelsen af, hvad hun ser som vigtigt, og 

dermed mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 

Eksempelvis: ” Du siger, at din kontakt med den skizofrene patients familie er meget 

begrænset, kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan du oplever det?” 
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Den relation og forståelse, der opstår mellem interviewer og informant under 

interviewet, er af stor betydning for hvilket empiriske materiale, der kommer ud af 

processen (Kvale 2002). 

Personen, som jeg interviewer, skal i tanken føle sig forstået i situationen, uden at jeg 

nødvendigvis oplever det samme. Som beskrevet er det vigtigt, at man som interviewer 

har gjort sig sine fordomme klart, inden man indgår i dialog med interviewpersonen. 

Eksempelvis skal min forudfattede forestilling om sygeplejerskens begrænsede 

opmærksomhed på familiens betydning eller omkring sygeplejerskers holdninger til 

årsagsaspekter være erkendt af mig selv for ikke at komme i vejen for samtalen, idet 

dette udgør en risiko for, at materialet mister en del af sin pålidelighed og gyldighed 

(Fog 2004; Kvale 2002). 

 

3.4 Interviewguide 

Interviewguiden (bilag 1) er bygget op omkring undersøgelsens hovedspørgsmål og 

underspørgsmål i overensstemmelse med undersøgelsens formål. 

Guidens spørgsmål er vejledende og søger at fastholde fokus på centrale emner, jeg 

ønsker svar på, samtidig med, at der gives rum til åbne besvarelser (Fog 2004; Kvale 

2002). Spørgsmålene blev derfor stillet, som det faldt naturligt i samtalen, da det viste 

sig, at samtlige interview forløb meget upåfaldende. Spørgsmålene blev i samtalerne 

formuleret i dagligt sprog. Guiden blev derfor primært anvendt til at sikre, at jeg 

afslutningsvis kunne tjekke, hvorvidt jeg som interviewer havde stillet de spørgsmål, jeg 

ønskede svar på. Med henblik på at afprøve interviewguidens relevans og - mine evner 

som interviewer, foretog jeg et prøveinterview med en psykiatrisk sygeplejerske, som 

ikke var ansat på undersøgelsesstedet, men i øvrigt er en typisk repræsentant for den 

sammenhæng undersøgelsen er rettet mod. 
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3.5 Udvælgelse af informanter og undersøgelsessted 

Jeg har interviewet fem kvindelige sygeplejersker med 1-7 års erfaring fra 

voksenpsykiatrien. 

Ingen af informanterne har psykiatrisk videreuddannelse. 

Undersøgelsesstedet er et lukket afsnit, som modtager mennesker med alle former for 

sindslidelser, og indlæggelsestiden varierer fra få dage over uger, i enkelte tilfælde op til 

et år. 

I udvælgelsen af undersøgelsessted og informanter satte jeg følgende kriterier: 

Undersøgelsesstedet skulle repræsentere hospitalspsykiatrien og modtage voksne 

mennesker til indlæggelse på grund af deres skizofreni, hvilket er i overensstemmelse 

med opgavens hovedspørgsmål. Kriteriet er derfor bestemt af det faktum, at den rejste 

kritik især retter sig mod fagfolk i hospitalspsykiatrien (Hansen 1999; Århus Amt: 

1999; 2001; Heering 2001). 

Sygeplejerskerne skulle mindst have 1 års psykiatrisk arbejdserfaring fra pågældende 

afdeling for at sikre, at informanterne havde et erfaringsgrundlag i forhold til det, jeg 

har ønsket at belyse. Desuden er kriteriet med til at sikre, at informanterne havde 

kendskab til afdelingens kultur og normer. Der var ikke sat kriterier for, hvorvidt 

informanterne skulle have psykiatrisk videreuddannelse eller ej, men det viste sig, at 

ingen havde videreuddannelse inden for psykiatrien, hvilket er tilfældigt. Dette gælder 

ligeledes det faktum, at afdelingen på undersøgelsestidspunktet ikke havde en 

formaliseret pårørendepolitik. 

Informanterne skulle være ansat i dag- og aftenvagter, hvor mulighed for kontakt med 

familien er størst. Sygeplejersker, som udelukkende var ansat i nattevagter, blev 

fravalgt, idet deres kontakt med familien blev vurderet som sparsom. 

De fastsatte kriterier er med til at sikre, at informanterne i teoretisk forstand kan 

genskabe oplevelser omkring forhold, der er relevante for undersøgelsens spørgsmål 

(Olsen 2002) 

I den sidste ende er det dog mit ansvar som undersøger at skabe betingelser for at 

indhente de nødvendige informationer. 

Udvælgelsen af informanter er en kombination af kriterieudvælgelse ud fra overvejelser 

om typiske repræsentanter for den givne sammenhæng, tilgængelighed og tilfældig 

udvælgelse (Fog 2004; 1996; Kvale 2002). Det tilfældige består i, at alle sygeplejersker 

36 



på undersøgelsesstedet, som var omfattet af inklusionskriterierne havde mulighed for at 

melde sig. Omdeling af mit brev til disse sygeplejersker gav mulighed for, at de som 

havde lyst og mulighed kunne deltage og ikke blev udelukket på grund af et på forhånd 

helt fastlagt antal informanter. 

Antallet af informanter er derfor bestemt dels af ressourcer, dels hvem, der ønskede at 

deltage i undersøgelsen, samt af hvor mange sygeplejersker, der var tilgængelige på det 

givne tidspunkt. 

Det er vanskeligt at finde retningslinier i kvalitativ metodelitteratur for, hvor mange 

informanter, der er det ’rette antal’ i en undersøgelse af denne art, idet litteraturen 

desangående er relativt tavs. Kvale (2002) angiver, at antallet af informanter hverken 

må være ’for stort’ eller ’for lille’, hvilket må siges at være en ret bred definition! 

De fleste forfattere peger på fraværet af entydige retningslinier, men der synes at være 

enighed om, at man som minimum opgiver antal og type informanter (Kvale 2002; 

Olsen 2002:84). 

Med udgangspunkt i den valgte tilgang er få intensive interview et velegnet valg 

(Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach 1998; Fog 2004; Kvale (2002). 

Det var fra starten min hensigt at inkludere 4-6 informanter i undersøgelsen, idet jeg har 

stræbt efter at få et materiale, jeg kunne håndtere manuelt, ligesom praktiske og 

økonomiske forhold er taget i betragtning. 

Den valgte tilgang og antal informanter begrundes derfor med hensigten om en 

kvalitativ, ikke statistisk, repræsentativitet forstået som udvælgelse af informanter, der 

er typiske repræsentanter for den sammenhæng og interesse, mine forskningsspørgsmål 

retter sig mod. 

Undersøgelsesstedet blev valgt ved personlig og skriftlig henvendelse til 

undersøgelsesstedets kliniske oversygeplejerske med drøftelse af projektets fokus og 

inklusionskriterier. 

Den kliniske oversygeplejerske fremlagde projektets overordnede rammer på 

ledelsesplan og diskuterede mulige afdelinger med afdelingssygeplejerskerne, som 

derefter havde mulighed for at melde sig som undersøgelsessted. 

Efterfølgende havde jeg en samtale afdelingssygeplejerskerne omkring projekt og 

kriterier. Med tanke på risikoen for at skabe forstyrrelser hos interviewer og evt. 

37 



informant (Fog 2004) blev en afdeling fravalgt, fordi jeg havde fagligt kendskab til flere 

af sygeplejerskerne. 

Afdelingssygeplejersken omdelte efterfølgende min skriftlige henvendelse (bilag 3) til 7 

sygeplejersker i afdelingen, som var omfattet af inklusionskriterierne. I brevet 

opfordrede jeg sygeplejerskerne til at henvende sig til mig, enten telefonisk eller via 

mail, hvis de havde lyst og interesse i at deltage, eller hvis de havde spørgsmål til 

projektet. 

 

3.6 Interview forløb 

Fem sygeplejersker responderede positivt på mit brev. Fire henvendte sig pr. telefon, en 

via mail. En responderede ikke. En responderede, men ønskede ikke at deltage. 

Interviewene foregik på undersøgelsesstedet og blev gennemført i slutningen af 2004. 

Dato og tidspunkt for interviewet blev aftalt telefonisk med udgangspunkt i hver enkelt 

informants mulighed og ønsker. 

Tre af de fem interview foregik i weekender. To foregik i dagvagter på hverdage. Alle 

blev gennemført indenfor normal arbejdstid efter forudgående aftale med 

afdelingsledelsen. 

Efter præcis ankomst og hilsen på ud fra et ønske om akklimatisering (Fog 2004), gik 

informanten og jeg ind i et samtalerum, hvor interviewet kunne foregå uforstyrret. 

Først præsenterede jeg mig kort og uddybede den skriftlige henvendelse, sygeplejersken 

tidligere havde modtaget. 

Spørgsmål omkring fortrolighed og anonymitet blev afklaret, hvorefter sygeplejersken 

underskrev en samtykkeerklæring (bilag 3). 

Kvale (2002) taler i den sammenhæng om briefing, hvor interviewer definerer 

situationen for interviewpersonen for at skabe en kontekst for samtalen. 

Derefter satte jeg båndoptageren i gang. 

Indledningsvis bad jeg sygeplejersken præsentere sig selv og kort fortælle om 

uddannelse, psykiatrisk erfaring, samt erfaring fra pågældende afsnit. Derefter slukkede 

jeg kortvarigt for båndoptageren for at afgøre, hvorvidt optagekvaliteten var i orden. 

Efterfølgende dannede undersøgelsens overordnede tema basis for samtalen med afsæt i 

interviewguidens spørgsmål, dels for at fastholde fokus, dels for at åbne plads til en 

spontan, naturlig udvikling i samtalen, med mulighed for fordybelse. Spørgsmålene blev 
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derfor stillet, som det faldt naturligt i samtalen, i forsøget på at fastholde både det 

tematiske og dynamiske aspekt (Kvale 2002:134-35). Efter interviewet afrundede jeg 

med en opsamling for åben båndoptager - en debriefing (Kvale 2002:132) i tilknytning 

til spørgsmålene og de berørte temaer. 

For at give informanten mulighed for at tage spørgsmål op, som måske var opstået i 

samtalens løb, afsluttede jeg hver gang på samme måde: 

” Jeg har ikke flere spørgsmål, har du mere du vil tale om, før vi slutter interviewet?” 

Afslutningsvis takkede jeg sygeplejersken, fordi hun ville deltage, og opfordrede til, at 

hun kontaktede mig, hvis hun fik brug for det. Ingen benyttede sig dog efterfølgende af 

muligheden. 

 
3.7 Etiske overvejelser 

Fog (2004) beskriver, hvordan det i samtaleprocessen er vigtigt at være opmærksom på 

den situation, man er i sammen med et andet menneske. Som interviewer oplevede jeg, 

at min professionelle erfaring med fortrolig kontakt på tomandshånd gav et positivt 

forløb, idet interviewsituationen føltes velkendt og forløb ubesværet. I de fem 

interviewsamtaler fornemmede jeg en direkte og åben kontakt, og det er min oplevelse, 

at de fem informanter fortalte oprigtigt om de adspurgte temaer. Ved gennemlytning af 

det første interview blev jeg imidlertid opmærksom på, at jeg havde en tendens til at 

knytte kommentarer til informantens udtalelser, hvis der opstod tavshed undervejs i 

samtalen. Da det blev tydeligt for mig, prøvede jeg i de efterfølgende samtaler at rumme 

tavsheden for ikke at gribe forstyrrende ind i det, informanten var optaget af. 

Schön (1983) og Fog (1996) har beskrevet hvordan man i et kvalitativt 

forskningsinterview træder ind i et andet menneskes univers og dermed forpligter sig på 

den andens kontekst. Selv om man måske ikke nyder det univers, man træder ind i, er 

samtalen det redskab, som skal frembringe det empiriske materiale, ens 

forskningsinteresse hviler på. 

Derfor er det vigtigt, at man er bevidst om, at den professionelle samtale er et ugensidigt 

professionelt forhold, som skal bruges til noget konkret. Samtalen er ensidigt fortrolig, 

idet åbenheden udelukkende retter sig mod den andens livsverden, ikke ens egen. 

Fog (2004:26) sammenligner samtalens åbenhed med den trojanske hest, der bringer 

forskeren ind over fjendens grænser, og rejser dermed spørgsmålet om etik og konkret 
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ansvarlighed i forhold til den tillid den anden viser os ved at give os adgang til sin 

livsverden. I tilslutning til etikspørgsmålet har Løgstrup (1966) beskrevet, hvordan 

samtalens åbenhed kan forføre den anden til at sige mere, end denne egentligt ønsker, 

hvorfor man skal tage vare på den tillid, den anden viser os i samtalen. 

Der er således nogle specifikke moralske spørgsmål forbundet med anvendelsen af 

samtalen som metode. Spørgsmål, som retter sig mod begreber som tillid og magt, der 

begge kan opstå i selve interviewet eller i fremstillingen af interviewudskrifterne. 

Undervejs har jeg derfor haft overvejelser om, hvorvidt jeg i fremstilling af citater fra 

enkeltpersoner overskred det, som informanterne havde sagt ja til og dermed givet mig 

lov til (Fog 2004). For at beskytte interviewpersonernes identitet har jeg derfor 

anonymiseret alle data, navne, informationer om undersøgelsessted m.v., ligesom jeg i 

fremstilling af undersøgelsens fund har udeladt den enkelte informants personlige profil. 

Hvis en interviewperson genkender sig selv i min fremstilling, er det ikke sikkert, de 

bryder sig om at blive konfronteret med en veldokumenteret ’sandhed’, som måske kan 

virke kompromitterende. 

Jeg har derfor bestræbt mig på, at moralsk ansvarlighed har været en del af hele 

forskningsprocessen. 

 

3.8 Transskribering 

Jeg har i det foregående beskrevet samtaleprocessen i interviewene – den levende 

samtale, og redegør her kort for transskriberingen af de båndede interview – produktet 

af den levende samtale (Fog 2004:107). 

De 5 interview varede mellem 45 og 65 minutter og blev efterfølgende udskrevet ordret. 

Jeg valgte selv at udskrive interviewene med markering af pauser og lyde, så som latter, 

afbrydelser etc. Ord, der blev lagt vægt på under samtalen, er i udskrifterne gengivet i 

kursivskrift, og i fremstillingen af undersøgelsens fund er disse understreget for at 

fremhæve informantens involvering, og dermed gengive samtalen så loyalt og korrekt 

som muligt. Pauser gengives som følger: … afhængig af varighed. I fremstilling af 

citater fra de fem interview er ord som æh, øh, m.v. udeladt af hensyn til opgavens 

læsevenlighed. I tilknytning til dette skriver Kvale (2002), at enhver transskription 

medfører valg, da transskriptionen er en tolkning af den samtale, man har gennemført. 

Jeg har valgt ikke at inddrage det nonverbale materiale i bearbejdningen, idet nonverbal 
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information kan være vanskelig at forene med en fænomenologisk tilgang ifølge Giorgi 

(1985). 

 

3.9 Bearbejdning af data 

Det er svært at finde tydelige retningslinier for, hvordan det kvalitative interview skal 

bearbejdes. De enkelte forskere har i stor udstrækning udviklet deres egne metoder (Fog 

2004; Giorgi 1994; Kvale 2002). 

Derfor er det vigtigt at give materialet en fremstilling, der sikrer, at læseren kan følge 

den proces, der ligger til grund for fremstillingen. Bearbejdningen af det empiriske 

materiale, i form af de transskriberede interviewtekster, er inspireret af empirisk 

fænomenologisk analyse gennem anvendelsen af meningskondensering som fremstillet 

af Kvale (2002) med inspiration fra Giorgi (1994). Metoden indebærer, at man ser efter 

naturlige betydningsenheder i hver enkelt interview, og efterfølgende udlægger 

teksternes hovedtemaer. Den udtrykte selvforståelse i interviewene koncentreres i 

analyseprocessen til mere og mere essentielle betydninger. 

Undersøgelsens overordnede formål var så nøjagtigt som muligt at finde ud af, hvad den 

psykiatriske sygeplejerske tillægger betydning i mødet med familien til personer med 

skizofreni. Analysen tager således afsæt i informanternes umiddelbare forståelse i et 

’nedefra perspektiv’, hvor jeg ’tager informanten på ordet’. Det afgørende er derfor, at 

det, informanten har fundet vigtigt, kan tale for sig selv. 

Fremgangsmåden har været følgende: 

Først har jeg læst hvert enkelt interview igennem flere gange for at opnå en klar 

fornemmelse af den transskriberede samtale som helhed. 

Dernæst har jeg bestemt de naturlige betydningsenheder, som de udtrykkes af 

interviewpersonerne i hvert enkelt interview, og beskrevet det centrale tema der, 

udtrykkes i den naturlige betydningsenhed, med få ord. 

Efterfølgende har jeg stillet spørgsmål til betydningsenhederne ud fra undersøgelsens 

centrale spørgsmål og overordnede tematiske formål: Hvilket budskab har informanten 

om mødet med familien til mennesker som lider af skizofreni? Hvad er essentielt i 

interviewet? 
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De væsentlige temaer i interviewene blev bundet sammen til deskriptive udsagn, som 

fremstiller essensen af informanternes udtrykte selvforståelse. Essensen af disse udgør 

overskrifterne i undersøgelsens fund. 

Resultaterne er derfor fremkommet ved at se på, hvilke temaer der viser sig i 

interviewene, samt hvorvidt disse danner mønstre, som kan genfindes i flere interview. 

Fundene er således et resultat af hyppigheden af dét, der har vist sig i indholdet at 

interviewene, på baggrund af informanternes subjektive forståelse af de berørte emner. 

Med andre ord har jeg søgt efter gennemgående væsentlige betydninger i materialet. 

Jeg har bestræbt mig på at læse informantens ord fordomsfrit men formålsrettet (Kvale 

2002) med henblik på at tematisere udsagnene ud fra sygeplejerskens synspunkt, som 

jeg forstår dem.  

Gennem hele processen stilles der således krav om loyalitet over for informanternes 

udtrykte forståelse, da interviewteksterne ikke yder væsentlig modstand mod min 

fortolkning. 

Kvale (2002) beskriver anvendelsen af flere fortolkere af samme interview som en 

metode til at imødegå disse vanskeligheder, idet dette giver mulighed for en vis kontrol 

af ensidig subjektivitet i analysen.  

Giorgi (1985) distancerer sig imidlertid fra Kvales metode til analysekontrol, idet 

Giorgis metode udelukkende afhænger af forskeren. Polit et al. (2001:392) skriver, at 

Giorgi anser det for uvederhæftigt at vende tilbage til informanterne for at få sine fund 

valideret eller at lade andre forskere gennemse analysen af materialet.  

Selv beskriver Giorgi i forbindelse med spørgsmålet om analysekontrol (1985), at det 

afgørende i forbindelse med denne type forskning ikke så meget er, om man kan indtage 

en anden holdning til de foreliggende data, som jo er givet på forhånd, men om en 

læser, der anlægger samme synspunkt, som forskeren har fremsat, også kan se, hvad 

forskeren har set, uanset om han er enig deri eller ej. Giorgi ser dette som hovedkriteriet 

for kvalitativ forskning (ibid.:96). 

I denne undersøgelse anvender jeg Giorgis tilgang, og analysekontrollen er derfor 

udelukkende en følge af det perspektiv, jeg har valgt på de foreliggende data. Som et 

alternativ til analysekontrol vil der i den følgende fremstilling af undersøgelsens fund 

blive underbygget med citater fra det empiriske interviewmateriale, som det er 

karakteristisk for en undersøgelse med fænomenologisk tilgang (Giorgi 1985). 
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Der fremstilles på to niveauer, hvor det første niveau – undersøgelsens fund, er udtryk 

for sygeplejerskernes selvforståelse.  

Den efterfølgende diskussion har derimod fokus på en teoretisk validering af 

undersøgelsens fund (Kvale 2002). Her danner Kvales (2002) fortolkningskontekster – 

kritisk common-sense forståelse og teoretisk forståelse inspiration for forståelsen af 

forholdet mellem sygeplejerskernes selvforståelse – deludlægning af de berørte temaer 

over for den kontekst – forståelseshelhed, udlægningen befinder sig indenfor. 

 

 

4.0 Undersøgelsens Fund 
I dette hovedafsnit fremstilles det første niveau i analyse- og tolkningsprocessen – 

selvforståelsesniveauet, hvor data præsenteres, som de fem informanter har udtalt dem i 

interviewene. Jeg søger hermed loyalt at beskrive mødet med familien til mennesker 

med skizofreni, som det gennemleves af informanterne.  

Da jeg imidlertid binder informanternes udtalelser sammen med kommentarer på 

common-sense niveau med inspiration fra Kvale (2002), overskrider jeg 

fænomenologiens grænser i Giorgis (1985) udlægning og træder dermed ind i en 

fortolkning. 

Med afsæt i undersøgelsens forskningsspørgsmål og formål var spørgsmålene til 

interviewmaterialet: Hvilket budskab har informanten om mødet med familien til 

mennesker, som lider af skizofreni? Hvad er essentielt i interviewet? 

Der viste sig følgende tre hovedtemaer i bearbejdningen af det empiriske materiale, som 

alle knytter sig til centrale spørgsmål i interviewguiden: 

 

- barrierer 

- den ønskelige familie 

- tanker om årsager og familiens perspektiv 

 

De tre hovedtemaer fremstilles enkeltvis, understøttet af citater fra 

interviewudskrifterne. 

I fremstillingen har jeg prioriteret temaerne i forhold til informanternes engagement, 

fordybelse og essentielle budskaber, og temaerne fremstilles derfor med en uens 
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vægtning, idet der er stor forskel på, hvor meget informanterne engagerede sig i de 

enkelte temaer. 

Efter fremstillingen af de tre centrale temaer sammenfattes undersøgelsens fund i de 

essentielle betydninger, som udkrystalliserer sig i informanternes selvforståelse.  

Disse danner sammen med det centrale budskab i undersøgelsens fund udgangspunkt i 

den efterfølgende diskussion. 

 

4.1 Fremstilling af temaet ’barrierer’ 

Knyttet til interviewguidens spørgsmål om, hvordan sygeplejersken oplever sin kontakt 

med familien til mennesker med skizofreni, viste det sig, at det overvejende var forhold 

som begrænsede eller hindrede kontakt med familien, såvel på personniveau, fagligt, og 

i form af overordnede strukturelle rammer, informanterne fordybede sig i og 

fremhævede. 

Inden for temaet beskrev informanterne vanskeligheder, begrænsninger og fravær i 

kontakt med familien inden for følgende områder i uprioriteret følge: 

 

- sygeplejerskens begrænsede erfaringsgrundlag grundet familiens fravær 

- vanskeligheder knyttet til forholdet mellem den sindslidende og familien 

- problemer knyttet til sindslidelsens symptombillede 

- begrænsninger knyttet til sygeplejerskens dalende initiativ 

- mangel på tid 

- sygeplejerskens moralsk- og juridisk forpligtende ansvar over for patienten 

- sygeplejerskens oplevelse af ikke at have ansvar over for familien 

- forskelle i patientens og familiens interesser 

- oplevelsen af faglig utilstrækkelighed 

- behandlingssystemets prioritering af ressourcer 

- familiens manglende loyalitet over for behandlingssystemet 

- familiens negative indflydelse på den sindslidende 

- familien som en stressfaktor 

 

Områderne er vævet ind i hinanden. Derfor præsenterer jeg temaet i sammenhæng 

understøttet af citater fra det empiriske materiale, som tydeliggør temaets delområder. 
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De enkelte områder fremstilles i uprioriteret rækkefølge, som det falder naturligt i 

tekstens sammenhæng, og markeres heri med kursivskrift uden anførselstegn. 

 

Undersøgelsens informanter syntes først og fremmest optaget af at understrege, at de 

oplever mennesker med skizofreni som en patientgruppe der generelt har et meget 

sparsomt netværk sammenlignet med andre sindslidende. To informanter betroede mig, 

at de havde været meget i tvivl om, hvorvidt de overhovedet kunne indgå i min 

undersøgelse, idet deres erfaringsgrundlag med familien til skizofrene patienter var 

meget begrænset på grund af familiens fravær. Disse informanter fremhævede en 

svigtende relation mellem den sindslidende og dennes familie som årsag. En informant 

udtalte: ”det er ikke familien, der fylder i den skizofrenes liv.” 

Flere af informanterne beskrev, at deres kendskab til familien overvejende stammer fra 

den sindslidende selv eller fra journaloplysninger. 

Alle informanter understregede endvidere, at sindslidelsens symptombillede ofte skaber 

problemer i såvel den sindslidendes, som i sygeplejerskens kontakt med familien, og 

fremhævede i den forbindelse ambivalens, vanskelighed ved tætte relationer, 

isolationstendens og paranoide forestillinger. 

Flere af informanterne fortalte om patienter, som har den overbevisning, ”at familien 

ikke vil dem det godt,” eller hvor den sindslidende tror, ”at de slet ikke er deres rigtige 

forældre.” Den sindslidende har derfor ofte selv frasagt sig kontakt med familien, fordi 

mennesker med skizofreni, som en udtrykker det: ”lever i deres eget univers.” 

Andre beskrev, hvordan de ser, at den sindslidendes familie har opgivet kontakten, fordi 

de ”har et andet liv”, ”ikke længere kan magte det” eller ”kører surt i det, fordi de 

bliver trætte og slidte.” 

Alle sygeplejersker erkendte, at der er sammenhæng mellem den sindslidendes relation 

til sin familie og deres eget engagement og initiativ til kontakt til familien. Flere gav 

således udtryk for, at de bliver mindre opsøgende over for familien til mennesker med 

skizofreni over tid. 

Samtlige informanter understregede deres oplevelse af, at kontakt med familien næsten 

altid ændres over tid, alt efter om det er første kontakt med familien, hvad flere betegner 

en ”førstegangsindlæggelse”, eller om det drejer sig om et længere sygdomsforløb. Alle 

fremhævede, at der fra professionel side bliver lagt et stort engagement i kontakt med 
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familien i starten, hvor mange familier samtidig udtrykker et stort ønske om 

medinddragelse. 

Initiativerne varer imidlertid ikke ved. I takt med at patientens netværk svinder ind, 

oplever flere informanter, at deres egne intentioner om at medinddrage familien aftager. 

Flere af sygeplejerskerne synes, det er svært at forklare, hvad der egentligt sker. 

Emma understreger betydningen af, at det handler om voksne mennesker: 

 

”Kontakten med familien er jo meget forskellig, alt efter om det er et ungt menneske, 
der bliver indlagt første gang, hvor der er stor fokus på familien, eller om det er en 
patient, som er kommet igen og igen og igen i mange år. Der er meget stor forskel. 
Men det er svært at sige, hvad der sker med kontakten, for nu, mange af de patienter 
vi har, som ligesom er kommet igen og igen og måske er lidt ældre, er ikke nogen jeg 
overhovedet har kendt, da de var unge. 
Mange af dem, der er her, har været her i årevis, og har været her mange gange før 
jeg kom, og nogen af dem, der oplever jeg faktisk, synes jeg, at der er en del, der har 
meget lidt besøg, hvor der ikke er særlig meget kontakt med familien, men det er jo 
også voksne mennesker, kan man sige, nogen gange oppe i fyrrene eller 
halvtredserne, hvor forældrene har et andet liv ikke?” 

 

Charlotte oplever, at afdelingens kontakt med familien fungerer i starten af et 

sygdomsforløb, hvor den følelsesmæssige relation mellem den sindslidende og familien 

er stærk: 

 

”For de debuterende skizofrene har vi en tæt kontakt til nogle forældre, som 
selvfølgelig er frustrerede og forvirrede og usikre, og de er ofte… ikke lige med det 
samme, også i en krise. Det er svært, at se deres børn der er syge, men for de mere 
kronisk skizofrene har vi faktisk ikke særlig meget kontakt til de pårørende… nej, den 
er meget sparsom.” 

 

Dorte mener, at involveringen aftager over tid, fordi den sindslidende ikke længere 

ønsker familien medinddraget: 

 

”..altså jeg vil ikke sige, at vi ikke inddrager dem, når de har været syge i flere år, 
men altså, så sent som nu i dag skulle vi have sådan et stormøde med en skizofren 
patient, og der har vi prøvet at invitere moderen ind, men det vil han ikke have… hvor 
hun har været meget på banen tidligere, men hvor han, jo længere der er gået, har 
meldt mere og mere ud, at hun ikke skal blande sig.” 

 

Flere sygeplejersker beskriver, hvordan mangel på tid sætter grænser i en travl hverdag. 
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Anne fortæller, hvordan intentionerne om samarbejde med familien på den baggrund 

ofte går tabt undervejs i forløbet: 

 

”Egentlig havde jeg nogle gode intentioner da jeg gik ind i psykiatrien… om at 
skulle etablere et bedre og bedre samarbejde med pårørende, eller ligesom i Sind 
have nogen pårørendegrupper der ku’ samles. Og så kan man sige, så havner jeg 
her tilbage i et felt, hvor det er voksne, der er syge og har haft diagnosen i årevis, 
hvor det er så kronisk… af en eller anden grund så sker der det, synes jeg… i de 
travle dagvagter eller weekendvagter, at de gode intentioner går tabt undervejs.” 
 

Anne oplever, at der er behov for større fokus på de pårørende, men tillægger 

sindslidelsens symptombillede stor betydning for, at det sjældent bliver en realitet: 

 

” Altså, det er mest familien, der kontakter os, og det er ikke os, der måske gør det 
helt store for at fokusere på de muligheder, der egentlig er… selvfølgelig bliver der 
altid på første side i vores sygeplejekardex noteret, hvem der er nærmeste 
pårørende, men nogen gange frasiger patienten sig jo ønske om kontakt… de har 
afskrevet familien, enten fordi de har nogen forestillinger om, at de ikke vil dem det 
godt, eller vil dem til livs, eller ikke er deres rigtige forældre.” 

 
Dorte erkender, at hun ikke altid tænker på muligheden for kontakt med familien. Hun 

gør sig tanker om tilfælde, hvor hun ”egentlig godt kunne have været lidt mere på 

banen.” 

Hendes erfaringer viser imidlertid, at patienten ofte afviser hendes initiativer: 

 

”Jeg må da indrømme, jeg sidder ligesom lige og tænker på nogen af de patienter, jeg 
kender bedst, der inddrager jeg ikke familien, med mindre familien ringer, så vil jeg 
godt tale med dem, og jeg kan også finde på at spørge patienten, om vi skal invitere 
dem ind, men jeg synes, det er sjældent, de har interesse for det.. det er nok oftere, at 
jeg ikke spørger, end at jeg spørger.” 
 

Informanternes forståelse af at være bevidst om sit moralsk- og juridisk forpligtende 

ansvar over for patienten indtager en helt central plads i temaet. 

På spørgsmål (bilag 1) om, hvorvidt informanterne har oplevet forhold, som har 

vanskeliggjort kontakt med familien, kom samtlige ind på tavshedspligten. 

Selvom familien ønsker en dialog, fremhæver flere, at deres forpligtende ansvar og 

bindende loyalitet over for patienten begrænser kontakt med familien. 

På baggrund af informanternes optagethed af tavshedspligten stillede jeg et spontant 

spørgsmål om, hvorvidt informanterne kendte pjecen: ”Vejledning om 
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sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patienters pårørende” 

(Sundhedsstyrelsen 2002), som beskriver tavshedspligtens indhold og muligheder. Af 

de tre informanter som blev spurgt, kendte ingen pjecen. 

Flere af informanterne lagde vægt på, at kontakt med familien altid foregår på baggrund 

af patientens tilladelse og understregede samtidig, at deres ansvar og fokus er rettet mod 

patienten - ikke familien. 

Bente fortæller, at patientens accept afgør, hvorvidt hun har kontakt med familien. Hun 

oplever undertiden, at der udtrykkes forskellige interesser hos patient og familie: 

 

”Ja, jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det er meget væsentligt, at jeg har patientens 
accept af, at jeg på en eller anden måde interesserer mig for de pårørende, for det er 
jo faktisk forskelligt, om de ønsker at have de pårørende tæt på, og hvor meget skal de 
pårørende i øvrigt vide, ikke?” 

 
Emma giver følgende eksempel på, hvornår tavshedspligten begrænser kontakt med 

familien: 

 

”Det er jo også meget tit, at netop en sygdom som skizofreni gør, at patienten ligesom 
afskærer sig, isolerer sig, ikke ønsker at have kontakt med familien. Så står de dér 
(familien)… det er jo også en svær situation… altså, så er det jo vores patient, og så 
er det jo min opgave, og det skal jeg respektere fuldstændig... min tavshedspligt. 
Altså, så kan jeg jo blive bedt om (af patienten), at jeg slet ikke må sige noget, slet 
ikke tale med dem, og så er jeg jo nødt til at sige, véd du hvad, jeg er ked af det, men 
jeg kan ikke give jer nogen informationer eller tale med jer.” 

 
Charlotte beskriver, hvordan patienten ofte afviser sin familie på grund af sindslidelsens 

symptomer. Hun understreger imidlertid, at det er patientens ret at sige fra ”de er voksne 

mennesker”, og fordi hun har en ”tavshedspligt at overholde.” Alligevel prøver 

Charlotte at imødekomme familien ”uden at sige noget konkret”: 

 

”Ambivalensen er jo en del af sygdommen, og den giver sig også udtryk i kontakten 
ofte, og den synes jeg er svær at tackle som personale, også når man har de 
pårørende, som gerne vil involvere sig, gerne vil være med, og så siger den syge… nej 
tak! 
Jeg tackler den ved at bruge mine kolleger og tale om det med, men også ved at tale 
med de pårørende så meget som muligt, uden at sige noget konkret.” 
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Flere informanter beskriver, at de finder ressourcerne utilstrækkelige i forhold til 

pårørendearbejde, som hverken er en uformel eller formaliseret arbejdsopgave i 

afdelingen. 

Hovedanklagen retter disse informanter mod behandlingssystemets overordnede 

rammer, som begrænser kontakt med den sindslidendes familie. 

Flere informanter kommer ind på, at afdelingens prioritering af ressourcer begrænser 

deres muligheder i situationer, hvor de ”godt kunne have været lidt mere på banen.” 

Kritikken rettes især mod systemets tilbud, som nogle betegner som ”mangelfulde.” 

Flere informanter fremhæver, at familien har behov for ”nogen som kan støtte dem i den 

magtesløshed, man tit oplever, de har.” 

På mit spørgsmål om informanternes holdninger til formalisering af kontakt med 

familien (bilag 1), gav flere udtryk for en positiv holdning, selv om en formalisering af 

kontakt med pårørende ikke var en realitet på undersøgelsesstedet. 

To mente, at formalisering kan være med til at skærpe et professionelt fokus på familien 

ved at ”tydeliggøre holdninger og værdigrundlag” og ”gøre sygeplejersker mere 

bevidste i vores måde at arbejde på.” 

Ved nærmere eftertanke gav flere informanter dog udtryk for en vis skepsis, og 

fremhævede forskellige negative konsekvenser af en fast ramme for sygeplejerskens 

arbejde med familien.  

En fremhævde risikoen for, at det ”ligesom bliver en ting man skal.” 

En anden mente ikke det ville gøre ”den store forskel”, fordi det ”nogen gange bare 

bliver ved papiret.” 

Denne sygeplejerske lagde vægt på, at hun ”i det hele taget er meget skeptisk over for 

sådan nogle ting med paragraffer og sådan noget.” 

En tredje informant mente, at kontakt med familien bør vurderes i hvert enkelt tilfælde, 

fordi det handler om voksne patienter, som måske ikke ønsker familien involveret. Hun 

fremhævede, at sygeplejersker i forvejen er bundet af etiske retningslinier og 

tavshedspligt ”det er jo ligesom nogen der ligger i vores fag, vi véd, det er en del af 

vores ansvar.” 

 

Selvom flere informanter kom ind på, at de som professionelle skal kunne rumme 

familiens følelsesmæssige udtryk, kom det frem i flere samtaler, at informanterne ofte 
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fralægger sig et ansvar for familien. Dette blev først og fremmest begrundet med 

manglende ressourcer og tavshedspligtens begrænsning. Nogle kom endvidere ind på, at 

de ikke føler sig fagligt rustet til at varetage familiens komplekse behov. 

Dorte oplever, at familien undertiden har brug for mere, end hun kan tilbyde dem: 

 

”Der er jo også flere familier, der på en eller anden måde er nødt til og holde 
afstand… fordi de bliver bange, ikke? Jeg vil godt tale med dem omkring det… men 
det er vanskeligt, fordi de jo har brug for noget meget mere viden omkring 
sygdommen, men også måske tit noget mere terapeutisk, til at bearbejde alle de ting 
der ligger… det er jo et spørgsmål om, hvordan man prioriterer inden for økonomi… 
at der ikke er sat ressourcer af til det.” 

 

Charlotte understreger, at hun er meget opmærksom på at videresende familien til andre 

fagfolk, når hun oplever, at de har behov for støtte i tilslutning til sindslidelsen: 

 

”..ikke at det er mig gennem samtaler der gør det, men jeg kan skubbe dem videre 
til… eventuelt hvis de har brug for psykologhjælp, eller at de går til deres egen læge 
og får det, eller især pårørendegrupper. Vi har ikke pårørendegrupper heroppe, det 
er noget, der foregår på de åbne afsnit, men der er Sind, og der er også alle mulige 
andre efterhånden. Jeg er måske især opmærksom på at give nogle adresser videre til 
Sind og sådan noget, hvor de kan få hjælp, men det kræver, at de erkender det, at de 
har nogen faser de skal igennem.” 

 
Emma fortæller, at hun undertiden tilbyder familien et telefonnummer, de kan ringe til 

”hvor de måske kan få noget støtte.” 

Hun begrunder dette med, at hendes ansvar er rettet mod den sindslidende, ikke 

familien:  

 

” Ja, men vi kan ikke have lægesamtale med dem (familien) og sådan, for vores fokus 
er den her patient, og det kan man så ligesom få sagt på en lidt pæn måde ikke, og 
sige, prøv at gå til egen læge, hvis I er ved at få det dårligt over det ikke?  
Altså, folk er i en krisesituation, og skal have noget hjælp. Jeg kan også gøre noget 
andet, jeg kan henvise til nogen forskellige, altså hvis de (familien) har brug for det, 
de kan jo også have brug for noget støtte, og så står de ligesom dér, og det er jo ikke 
dem, der er vores patienter.” 

 

Flere informanter giver udtryk for, at familiens fravær betyder, at de sjældent oplever 

den som en støtte, når det drejer sig om patienter med skizofreni. 
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Når familien til patienter med skizofreni er til stede i den sindslidendes liv og viser 

engagement og ønske om medinddragelse, hvilket flere informanter fremhæver som 

sædvanligt i starten af et sygdomsforløb, fremhæves ligeledes forskellige forhold, som 

kan skabe problemer. Hovedanklagen er familiens manglende loyalitet over for 

behandlingssystemet. 

Særlig vægt lægger informanterne på situationer, hvor familien udviser manglende 

opbakning omkring den medicinske behandling, og hvor flere oplever, at familien stiller 

spørgsmålstegn ved deres faglige viden. 

Anne fortæller om en situation med en ung mand med skizofreni, hvor hun beskriver 

familien som ”en pestilens”: 

 
”.. fordi, at de decideret har modarbejdet de planer der blev lagt for vedkommende, at 
vedkommende skulle være på medicin, og at det var et livslangt forløb. Og der har de 
pårørende nærmest modarbejdet det, fordi de slet ikke kunne se, hvor syg patienten 
var.” 
 

Anne uddyber, hvordan familien modarbejdede behandlingsplanen ved at ”komme uden 

for besøgstid”, ”gøre tingene på egne præmisser” og ”sidde til lægesamtale og 

åbenlyst modsige overlægen.” 

Hun fremhæver, at hun følte sig ”fagligt overlegen fordi jeg véd, at den unge mand er 

syg.” 

 

Bente beskriver en situation, hvor datteren til en kvinde med skizofreni ikke vil indse, at 

moderen er syg, og derfor modarbejder behandlingsalliancen med patienten: 

 

”.. hun er hele tiden med til at sætte den medicinske behandling, eller behandling i det 
hele taget, i et så dårligt lys, så det bliver vanskeligt at opretholde 
behandlingsalliancen sammen med patienten.” 
 

Emma fortæller om et forældrepar, som ikke ville acceptere, at deres søn led af 

skizofreni, og derfor modarbejdede den medicinske behandling, ved at påvirke patienten 

til at frasige sig medicin, i stedet for at støtte op om behandlingen: 

 

”nå, men det er nok også bedst at du kommer hjem, det er nok også bedst, at du 
holder op med medicinen... i stedet for at gå vejen rundt og med andre ord sige, prøv 
at lytte til hvad lægerne siger, det er dét, der kan hjælpe dig lige nu, ikke”? 
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Flere informanter giver udtryk for, at familien opleves som en stressfaktor, i situationer 

hvor de oplever, at ”pårørende fylder meget i afdelingen, nogen gange næsten mere end 

patienten.” 

Hvis familien, ofte forældre, eksempelvis kommer meget i afdelingen i forbindelse med 

en debuterende skizofreni, ikke respekterer afdelingens besøgstider, ikke accepterer 

afvisning, eller stiller krav til personalet, kan det få betydning for kontakt mellem 

afdeling og familie. 

 

Charlotte beskriver, hvordan hun prøver at imødekomme familiens behov for at være en 

del af forløbet, men understreger samtidig sine grænser: 

 

”Især ved de debuterende skizofrene er det svært at have dem (familien) her hele 
tiden. De er meget i afdelingen, altså nu har vi besøgstider, som vi prøver at 
overholde så meget som muligt, men lige i starten der er vi lidt mere large, fordi det 
jo er svært, det er svært for dem. Så i hvert fald den første uge, der får de lov at 
komme meget. Men ellers så er de her i besøgstiderne fra klokkeslæt til klokkeslæt, og 
kommer hele tiden og har enormt mange krav til personalet, og hvor vi ligesom 
prøver at forklare dem, at de (patienterne) er voksne og selvstændige mennesker, og 
hvis de har nogle ønsker, ud over det vi kan stille med her i afdelingen, så er det 
familiens egen opgave.” 

 
Charlotte understreger flere gange i samtalens løb, at sygeplejersker skal værne om 

familien som den sindslidendes omsorgsgivende netværk. 

Hun oplever imidlertid, at familien undertiden skader patienten mere, end de gavner, og 

beskriver et vanskeligt forløb, med moderen til en ung skizofren mand. 

Alt tegnede godt i starten, men efter flere indlæggelser endte det med, at patienten 

afviste kontakt med familien, og bad personalet om hjælp til at sige fra: 

 

”Moderen var simpelthen så omklamrende, han kunne ikke gå to skridt uden, at hun 
gjorde alt for ham, hun stod på hovedet for ham. I starten havde vi det meget med, 
okay, nu skal hun beskytte sit barn der er blevet syg, og det er en meget naturlig 
reaktion for en mor at tage over, men vi kan jo se nu, hvor han efterhånden har været 
indlagt flere gange ikke? At det er det samme mønster.  Vi har virkelig prøvet, at tale 
med de forældre om det, og det er nu nået dertil, at patienten selv har sagt 
fuldstændig fra, og det er jo også svært.” 
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Charlotte fortæller, at det hele endte med, at personalet til sidst praktisk talt førte 

moderen ud af afdelingen, fordi hun ikke respekterede patientens afvisning, og 

efterfølgende bad hende om ikke at kontakte afdelingen mere. 

Andre informanter fortæller om lignende situationer, hvor de oplever, at familien har 

haft negativ indflydelse på et forløb med en skizofren patient. I flere tilfælde er det endt 

med, at videre kontakt med familien er ophørt. 

 

4.2 Fremstilling af temaet ’den ønskelige familie’ 

I modsætning til områderne i temaet ’barrierer’ blev ’den ønskelige familie’ først og 

fremmest knyttet til et personniveau. 

På spørgsmålet om, hvilken betydning informanterne tillagde familien, og hvilke tanker 

de havde om familien som en støtte, var det først og fremmest oplevelsen af familiens 

fravær og begrænsede betydning, de fleste informanter var optaget af. Dette fravær 

udgjorde en væsentlig begrundelse for, at informanterne sjældent oplever familien som 

en støtte, når det drejer sig om patienter med skizofreni, som har haft et længerevarende 

forløb. 

Beskrivelserne af ’den ønskelige familie’ varierede mellem informanternes 

forventninger til familien som en kilde til information, som flere sidestillede med 

familiens udvisning af loyalitet over for den medicinske behandling med forventning 

om ansvarsfølelse hos familien, og oplevelsen af familien som omsorgspersoner. 

Informanterne gjorde sig mange tanker om deres forventninger til familien som en 

støtte, men gav samtidig udtryk for, at disse sjældent blev fremsat over for familierne. 

Der viste sig følgende områder, hvor informanterne beskrev familien som en støtte: 

 

- når familien er den sindslidendes omsorgsydende netværk 

- når familien overlader ansvaret til de professionelle under indlæggelsen 

- når familien tager ansvar for den sindslidende efter udskrivelse 

- når familien erkender sindslidelsen og accepterer afvisning 

- når familien bidrager med den information, der efterspørges 

- når familien støtter behandlingstiltag 
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De fem informanter gav udtryk for medmenneskelig forståelse for familiens 

vanskeligheder i forbindelse med at være ”en god familie”, og alle fremhævede den 

store udfordring det er, at være pårørende til et menneske med skizofreni på grund af 

sindslidelsens måder at komme til udtryk på. 

Flere beskrev det som ”hårdt arbejde” at være en trofast pårørende, især når den 

sindslidende har dårlige perioder og derfor vanskeliggør kontakten. En lagde vægt på, at 

hun opfordrer familien til at ”være trofast og holde ud”, selv om den sindslidende i 

perioder afviser dem. 

Flere sygeplejersker fremhævede, at en god familie besøger den sindslidende i 

afdelingen, ”hvor patienten synes det er rart, at de kommer”, og ”dér, hvor man kan se, 

at der er en god relation til patienten”, og fremhæver familien positivt, når de viser 

ansvarsfølelse ved at støtte op om afdelingens behandlingstilbud, eller bidrager med 

information, når den efterspørges. To informanter fremhævede familien som en vigtig 

del af patientens helhed. 

 

Når familien er tilstedeværende i det sindslidende menneskes liv, oplever Bente, at den 

følelsesmæssige relation mellem den sindslidende og familien stort set er som i alle 

andre familier: 

 

” Jeg mener ikke familiens rolle er meget anderledes over for den skizofrene, end den 
er i hvilken som helst anden familierelation… at man er der, og viser sin interesse for 
hinanden og hinandens liv, og støtter op, når vedkommende har lyst og beder om det, 
eller holder sig lidt på afstand hvis det er det, vedkommende har brug for, men 
markerer… jeg er der stadigvæk i den kontaktform, de nu har, hvad enten man ringer 
sammen eller man besøger hinanden, eller hjælper hinanden med praktiske ting, eller 
informerer hinanden om hvordan livet nu er, ikke?” 

 

Flere informanter gav udtryk for, at familien er en støtte, når den udgør det netværk, de 

oplever, den kan være. Det sker i situationer, hvor ” familien udviser forståelse for 

patientens situation”, ”accepterer deres egen rolle”, ”hjælper den sindslidende med at 

erkende sin sygdom”, og ”samarbejder omkring behandlingen.” 

Som en af sygeplejerskerne beskriver det: ”når et samarbejde fungerer hele vejen 

rundt.” 

Nogle informanter fremhævede, at de oplever familien som en støtte, når de tager 

ansvar for at støtte op omkring den medicinske behandling efter udskrivelsen. 
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Emma giver et eksempel: 

 

” Det kan være familiens støtte omkring, at patienten skal opstarte medicin. Det er 
der jo mange, der er skeptiske eller bange for, også hvis de har en kortere 
indlæggelse og så bliver udskrevet igen, og have et godt samarbejde omkring at være 
med til at se, nu går det ikke så godt, og nu tager hun ikke medicinen, og så kontakte 
os eller deres læge eller distriktspsykiatrien, hvis det er dem, der er involveret.” 
 

Emma oplever ligeledes familien som en hjælp i de professionelles arbejde, når de 

bidrager med information: 

 

”..det gør vi meget, altså, at lægen har lægesamtale med de pårørende, også lidt for 
at høre, hvordan har den her patient det ellers, ikke? så siger vi til patienten, er det 
okay, at vi snakker med dine forældre, hvordan du ellers har haft det, og det er en 
utrolig hjælp til både at diagnosticere, men også til… hvordan kan vi hjælpe bedst her 
ikke?” 
 

Charlotte ser familien som støtte, når de kan acceptere situationen og yde omsorg, når 

patienten har behov for det. Hun understreger, hvor vigtigt det er, at familien erkender 

deres begrænsning, og overlader ansvaret for patienten til personalet i afdelingen, der, 

som hun udtrykker det, er ”vant til at tackle patienterne professionelt”: 

 

” I det øjeblik hvor de ikke kan stille noget op, og det kan de ikke når patienten er 
smaskpsykotisk, der kan patienten heller ikke rumme pårørende… så prøver jeg i 
hvert fald at forklare dem, at det er vigtigt, at de tager sig af sig selv… nu er patienten 
her, vi passer på patienten herinde, det skal du ikke bekymre dig om.” 
 

 
Dorte fortæller om sin oplevelse af et forældrepar, som varetager ansvaret og omsorgen 

for deres søn, når han er udskrevet, ligesom de foranlediger indlæggelse, hver gang han 

får det dårligt. Dorte oplever forældrene som en støtte, men har erfaret, at sønnen 

oplever det anderledes: 

 

”... jeg sidder også og tænker på en anden patient, vi har haft indlagt mange gange, 
fordi det er faktisk altid hans forældre, som ligesom slår alarm, når han begynder at 
blive dårlig, ikke? og de er kommet her meget, men jeg véd ikke, om de er nogen støtte 
for ham, det er de måske i nogen grad, i nogen situationer for ham, men jeg tror… 
ofte så oplever han, de virkelig har svigtet ikke? så det er sådan en blanding, og ud 
fra hans manglende sygdomsindsigt kan jeg sagtens følge det, det må være frygteligt 
at blive stemplet af sine forældre som at være sindssyg, hvis man selv mener, man er 
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fuldstændig rask… og at det så oven i købet foranlediger, at man skal indlægges på 
lukket afdeling… hele tiden.” 

 

 

4.3 Fremstilling af temaet ’tanker om årsager og familiens perspektiv’ 

Mine intentioner i forhold til dette tema var, at opnå et nærmere kendskab til 

informanternes tanker og holdninger omkring årsager til skizofreni. Det var endvidere 

hensigten, at få den betydning frem som sygeplejerskerne tillagde familien i tilknytning 

hertil, og hvad de havde af tanker om familiens perspektiv. 

Informanterne havde overvejende tilegnet sig viden om skizofreni gennem faglitteratur 

– via lærebøger og teorier. Flere fremhævede litteratur, de havde læst under 

sygeplejerskeuddannelsen, og nævnte i den forbindelse Cullberg, Strand og 

Hummelvoll. En enkelt kom ind på teoretikere som Freud og Laing, som hun netop 

havde læst. 

Flere kom ind på, at faglige diskussioner med læger var med til at udvide deres 

vidensgrundlag, mens ingen af informanterne havde læst nyere forskningslitteratur. En 

understregede: ”det er der simpelthen ikke tid til.” 

Informanternes faglige fundament synes således præget af fremtrædende litteraturs 

tanker og teorier, og samtlige informanter var optaget af, at den teoretiske viden stemte 

overens med deres erfaringer fra det daglige arbejde. 

Informanterne gjorde sig en del tanker om familiens perspektiv i form af en 

medmenneskelig forståelse og indlevelse i familiens situation og følelsesmæssige 

reaktioner i tilslutning til sindslidelsen. 

Forestillinger om familiens mulige skyldfølelse omkring sindslidelsens udvikling og 

forløb blev tildelt en central plads. Sygeplejerskerne anvendte blandt andet udtryk som 

”skam”, ”skyld”, ”flovt” og ”nederlag” i tilknytning til selvforståelsen af familiens 

perspektiv i tilknytning til skizofreni. 

Flere sygeplejersker syntes optaget af at formidle, at de ikke selv pålagde familien 

skyld, men gav udtryk for en forestilling om, at familien selv oplevede det sådan. 

Informanternes tanker var således overvejende præget af forestillinger om, hvilke tanker 

de tror familien har, idet ingen gav udtryk for, at dette var genstand for en drøftelse med 

de berørte parter. 
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Knyttet til interviewguidens åbne spørgsmål om hvilke forhold, informanterne mener, 

har størst betydning for udvikling af skizofreni, fremhævede informanterne ”genetiske 

faktorer”, ”biologiske forhold”, ”stresssårbarhedsmodellen”, ”arv og miljø”, og 

”sociale og psykologiske faktorer” som mulige årsagsforklaringer. 

En informant beskrev, at hun ofte ser patienter med skizofreni fra ” familier som har 

haft nogle meget svære problematikker.” 

En anden kom ind på sociale begivenheder som ”tab af ægtefælle eller forældre, eller 

vanskeligheder i puberteten” som mulige udløsende årsager til skizofreni. 

Det syntes imidlertid at være et gennemgående træk, at samtlige sygeplejersker ser 

skizofreni som en meget kompleks sindslidelse, hvor der ikke kan fremhæves en 

entydig forklaringsmodel. 

Samtlige informanter placerede imidlertid familien på en central plads som 

medvirkende årsag til skizofreni sammen med genetiske forhold. 

En enkelt informant fremhævede familien som væsentligste årsag til skizofreni, selv om 

hun understregede: ”man skal ikke gøre familien til syndebukke.” 

Anne beskriver sin forståelse af årsagssammenhænge: 

 

”Tit er det jo sådan i familier, at der kan være flere skizofrene, eller man kan tendere 
til den dér teori om, at det kan være arveligt, men så er det igen dét, hvordan kan man 
skille arv og miljø? Miljøet indgår jo også i opdragelse ikke? Der ligger da mange 
ting i det, at et menneske bliver skizofrent, massiv påvirkning på en eller anden måde i 
en uheldig retning, altså meget manipulerende forældre, eller nogen der har forsøgt 
at styre barnet så meget, at det ikke selv har nogen føling med, hvor det selv er i det 
hele, hvad er dets inderste kerne, dets jeg. Altså hvis der ikke har været accept eller 
tolerance, så kan det da være meget svært at finde ud af, med mindre man gør meget 
stærkt oprør i ungdomsårene... hvem er jeg? Altså, der tror jeg da godt, at kimen kan 
lægges meget tidligt.  
Jeg tænker også på den daglige påvirkning, de er udsat for i hjemmet for eksempel. 
Altså, bliver barnet meget isoleret fra jævnaldrende, eller er det forbudt i den familie 
at gøre oprør… skal man underordne sig, og sådan nogen ting vil jo sætte stærke 
præg på et barn. Især hvis det i forvejen er et meget følsomt individ.  
Man vil nok altid drage nogen konklusioner hvis det er unge mennesker, der bliver 
indlagt, så vil man nok tænke, hvad er grunden? Hvordan mon deres opvækst har set 
ud? Der er jo ikke noget, der sker uden årsag, ikke at man skal gøre forældrene til 
syndebukke, men der kan jo ligge mange ting til grund i opvæksten… der er jo altid en 
eller anden sørgelig historie bag.” 
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Charlotte knytter sin forståelse af årsager til svære opvækstvilkår, og tillægger den 

sociale arv stor betydning: 

 
”Jamen det er fordi mange af de skizofrene, som jeg har mødt har haft en frygtelig, 
frygtelig barndom, med svigt og misbrug.. og det er en historie der gentager sig.” 
 

Hun fremhæver endvidere, at teorien stemmer overens med erfaringerne fra hverdagen 

som sygeplejerske: 

 

”.. men jeg er overrasket over, at når man læser om skizofreni, så læser man jo ofte, at 
de har en eller anden hård barndom eller en svær opvækst, eller så tænker man… nå 
ja, det er måske lidt overdrevet, men det er det faktisk ikke.” 

 
Charlotte understreger imidlertid, at hun ikke ser familien som den afgørende faktor for 

sindslidelsens udvikling, men oplever dem som ”en stor medfaktor sammen med den 

genetiske.” 

 

Bente knytter årsagsforklaringer til genetiske forhold hos den enkelte, en sårbarhed som 

kan udløses af ydre begivenheder. Hun fremhæver tab som medvirkende årsag til 

skizofreni, og lægger endvidere vægt på sine erfaringer med patienter, som er vokset op 

med vanskelige sociale vilkår. Hun understreger imidlertid, at man ikke ”udelukkende 

kan lægge ansvaret for, at et menneske bliver så sygt” over på familien: 

 

” Jeg må sige, at det er noget svært noget, du spørger om der, men jeg er da nået frem 
til, at jeg ikke er i tvivl om, at det er en eller anden faktor, som vi ikke har, en genetisk 
betinget faktor, men jeg har også den overbevisning, at der kan være nogen latente 
sygdomsrisici, som der skal ydre omstændigheder til at udvikle. Det kan være 
alvorlige sociale begivenheder som tab af ægtefælle eller forældre, eller 
vanskeligheder i puberteten, hvor vedkommende ikke har fået støtte til sin jeg 
udvikling, men jeg må sige, at når jeg møder nogen af vores kroniske patienter, så er 
det meget ofte jeg møder et menneske, som har haft en utrolig vanskelig social… eller 
utrolig vanskelig opvækst, hvor man kan sige… hold da op, skal et menneske virkelig 
vokse op under så vanskelige vilkår, ikke”? 

 

Dorte knytter sin årsagsforklaring til sårbarhedsstressmodellen, og giver udtryk for, hun 

ser skizofreni som resultatet af ”en stor blanding af noget socialt, noget biologisk, og 

helt klart en arvelig faktor.” 
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Dorte fremhæver sin oplevelse af sammenhæng mellem dysfunktionelle familier og 

udvikling af skizofreni, og fortæller, at hendes ”erfaringer stemmer meget godt overens 

med det teoretiske.” 

Dorte understreger imidlertid, at hun også har oplevet, at skizofreni kan opstå i familier, 

som umiddelbart virker velfungerende, selv om hun understreger, at man aldrig helt kan 

være sikker på, at forhold er, som de umiddelbart ser ud: 

 

” Jamen det kan både være i forhold til misbrug i hjemmet, vold i hjemmet, incest, og 
måske tit nogen lidt grænseløse forhold, og steder hvor der ikke er sat krav, eller hvor 
de ikke er blevet set.. der kan være mange ting, der spiller ind, men jeg kan ikke sige, 
at det overvejende er de der vanskelige problematikker i familien, for vi ser det jo 
også hos helt almindeligt velfungerende.. altså, nu er det jo igen set udefra, for man 
véd jo ikke, hvad der foregår.. inden for murene, vel”? 

 

Emma oplever skizofreni som en kompleks lidelse. Hun nævner 

sårbarhedsstressmodellen, og fremhæver ”sociale omstændigheder”, ”socialt belastet 

barndom” og ”noget genetisk” som sandsynlige forklaringer på sindslidelsen. Emma 

understreger imidlertid, at skizofreni ikke udelukkende kan begrundes med en svær 

barndom.  

Familiens medansvar knytter hun snarere til sindslidelsens videre forløb. Hun giver 

udtryk for, at hun ser en del patienter fra ”gode familier”, som støtter op om den 

sindslidendes mestring af sin sygdom, og beskriver, hvordan hun føler sig personligt 

ramt, når hun møder en person med skizofreni, som er opvokset i en velfungerende 

familie: 

 

”det er jo også det, der rammer en personligt mest sådan.. når du ser en rigtig god 
familie.. og de har det godt.. og far og mor er glade for hinanden, og det hele er 
egentlig i orden, ikke? og så har de et barn, der er rigtig, rigtig sygt.. altså, det sker 
jo.” 

 

Emma fremhæver psykiatrien som et tabubelagt område, forbundet med familiens 

følelse af nederlag. Hun fremhæver sine bestræbelser på, at få familien til at indse, at 

”dette er et hospital, ikke et fængsel.” 

Alligevel mener Emma, at familien føler skam, når deres nærmeste bliver indlagt i en 

lukket psykiatrisk afdeling med en alvorlig sindslidelse. 

Hun udtrykker dette på følgende vis: 
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”..tænk og skulle sige til sine venner, og til sin øvrige familie, vores søn er blevet 
indlagt på lukket psykiatrisk afdeling... han er sindssyg, altså jeg tror, for mange 
ligger der sådan et eller andet nederlag i det, ikke?” 
 

Emma oplever familiens formodede følelser som et resultat af de mange myter og 

fordomme, som gennem tiden har været fremherskende omkring familien til mennesker 

med skizofreni. Hun kommer blandt andet ind på double-bind hypotesen og andre 

familieteoriers betydning for disse fordomme. Emma mener, at familien naturligt vil 

pålægge sig selv skyld omkring sindslidelsens opståen: 

 

”..som du spurgte mig om før, hvad kan grunden til det være.. er det fordi man har 
været en dårlig mor? og givet sit barn en dårlig opdragelse, eller er det fordi, vi 
aldrig havde nogen penge?” 

 
Charlotte udtrykker sin forståelse for familiens følelsesmæssige reaktioner på baggrund 

af sine egne erfaringer med dét at være mor: 

 

”Jeg er selv mor, så et eller andet sted kan jeg godt sætte mig lidt ind i, at det er 
svært.. det må være forfærdeligt, og en diagnose som skizofreni er jo en forfærdelig 
sygdom.. en forfærdelig diagnose, og der er bare nogen, der er lidt længere tid om at 
acceptere det, og der er nogen der aldrig gør, men jeg håber, og tror på, at de fleste 
når til en afklaring.” 
 

Bente giver udtryk for sin forestilling om, at familien føler et medansvar for 

sindslidelsen: 

 

”… i det omfang de føler ansvar, har de måske følelsen af skyld og skam i forhold til 
en, der er syg... eller min søn er ikke blevet det store lys, som jeg havde håbet på, eller 
jeg har måske ikke været i stand til at slå til som forældre.” 

 

4.4 Sammenfatning 

Det fremstår som et gennemgående træk blandt undersøgelsens informanter, at deres 

kontakt med familien til personer med skizofreni er meget begrænset. Informanterne har 

svært ved at formulere, hvad en relation til det skizofrene menneskes familie rummer, 

og opmærksomheden rettes først og fremmest rettet mod oplevelsen af et moralsk – og 

juridisk forpligtende ansvar over for den sindslidende - patienten. Familien som en 

vigtig del af det sindslidende menneskes kontekst, udgøres overvejende af forestillinger 
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om et medansvar for sindslidelsens udvikling og forløb, og i situationer hvor familien 

opleves som støtte, bliver denne primært synonym med loyalitet over for 

behandlingssystemet og fagfolks viden. 

Fokusering på begrænsende strukturer i form af love, normer og prioritering af 

ressourcer, står centralt i fundene, idet disse forhold anvendes som begrundelse for 

informanternes begrænsede opmærksomhed og involvering i familien. 

Samtlige informanter har forestillinger om –, og forventninger til familien, som ofte 

forbliver uudtalte, og det synes essentielt, at de fem sygeplejersker er optaget af at 

understrege mødets begrænsninger. 

 

 

5.0 Diskussion 

I det foregående hovedafsnit har jeg præsenteret undersøgelsens fund på et 

selvforståelsesniveau i tre overordnede temaer. 

I det følgende ønsker jeg at diskutere mine fund på et kritisk commonsense niveau og et 

teoriniveau inspireret af Kvale (2002). 

Jeg søger en teoretisk validering af undersøgelsens fund ved at se dem i lyset af andres 

forskning, teori og fortolkning, og knytte dem til mine egne refleksioner i en kritisk 

commonsense-forståelse, hvor læseren afgør, hvorvidt validitetskriteriet om 

argumentation, dokumentation og logisk sammenhæng er opfyldt. 

I diskussionen har jeg valgt at fokusere på fænomener, som udkrystalliserede sig i 

informanternes udsagn. Disse gennemgående fænomener, som fremstår essentielt i de 

tre overordnede temaer ’barrierer’, ’den ønskelige familie’ og ’tanker om årsager og 

familiens perspektiv’, bliver drøftet i forhold til teori, empiri og litteratur. 

I diskussionen holder jeg resultater fra empiriske undersøgelser, fremtrædende teorier, 

ideologier og lærebøger op mod denne undersøgelses fund. 

Under samtalerne og efterfølgende gennemlæsning af de fem interview var det 

informanternes manglende opmærksomhed på, at familien og den sindslidende er dele 

af hinandens fællesskab, og informanternes manglende involvering i familien, som 

gjorde størst indtryk på mig. Disse forhold danner afsæt for diskussionen. Da 

fremstillingen af undersøgelsens fund endvidere tegner et meget afgrænset perspektiv på 

mødet mellem sygeplejerske og familie, ønsker jeg at inddrage familiens perspektiv i 
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diskussionen. Den psykiatriske sygeplejerskes selvforståelse drøftes derfor i forhold til 

familiens forståelse og forventninger i mødet med det professionelle 

behandlingssystem, som dette fremstår i andre forskeres empiri. Det er min intension at 

diskutere, hvorvidt informanternes forståelse af mødet med familien over for familiens 

forventninger og erfaringer i mødet med det professionelle psykiatriske 

behandlingssystem skaber grundlag for gensidig forståelse. 

 

5.1 Centrale fænomener i den psykiatriske sygeplejerskes møde med familien 

I dette hovedafsnit diskuteres følgende tre temaer, som informanterne tillagde essentiel 

betydning i mødet med familien til mennesker med skizofreni: 

 

- betydningen af at forstå sit ansvar 

- fokusering på systemets begrænsninger 

- forestillinger om familiens betydning 

 

Disse temaer er tæt forbundet med hinanden, da de alle er gennemgående i de tre 

overordnede temaer i fremstillingen af undersøgelsens fund. For at gøre diskussionen 

overskuelig har jeg imidlertid tilstræbt at diskutere dem enkeltvis. 

 

 

5.2 Diskussion af ’betydningen af at forstå sit ansvar’ 

Det er et gennemgående træk blandt undersøgelsens informanter, at samtlige tillægger 

ansvaret for patienten essentiel betydning og ofte fralægger sig ansvar for familien. 

Sygeplejerskerne forbinder således først og fremmest deres professionelle rolle med et 

juridisk og moralsk forpligtende ansvar og en udelt loyalitet over for det skizofrene 

menneske – patienten, som sygeplejersken er ansat til at drage omsorg for. 

Informanternes forståelse af ansvar er samtidig med til at understrege, hvordan de ser og 

forstår familien, idet flere informanter legitimerer manglende involvering i familien 

med den betydning, de tillægger ansvaret over for den sindslidende. 

Følgende udsagn giver et karakteristisk billede på, at alliancen mellem sygeplejerske og 

patient er i fokus: ” Ja, men vi kan ikke have lægesamtale med dem (familien) og sådan, 

for vores fokus er den her patient, og det kan man så ligesom få sagt på en lidt pæn 
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måde ikke, og sige prøv at gå til egen læge, hvis I er ved at få det dårligt over det 

ikke?” 

Den mening, som denne informant tillægger ansvaret overfor det sindslidende 

menneske, er forståelig, når man tager afsæt i en ideologi, hvor relationen mellem 

sygeplejerske og patient er central, idet disse tanker danner grundlaget i de lærebøger 

(Hummelvoll 1998; Strand 2000), der angiveligt udgør en del af sygeplejerskens 

kundskabsgrundlag og er med til at skabe fagets selvforståelse udadtil. Kundskaber om 

den sindslidendes familie er, som beskrevet, svært at tilegne sig fra lærebøgerne, og 

tidligere omtalte tekster om ansvar over for familien til sindslidende, formidler ingen af 

informanterne kendskab til. Derimod fremhæver flere informanter lovgrundlag og etiske 

retningslinier i sammenhæng med den sindslidende. 

Det kan imidlertid være svært at forstå den ’for patienten - imod familien’ holdning, 

flere informanter udtrykker. Hvor respekt og ansvar for patienten synes at udelukke 

dialog med familien, og hvor informanterne synes at være mere optaget af at bringe 

orden i deres egen forståelse end at se og forstå familiens perspektiv. 

Ekern (1999) beskriver i sin undersøgelse af familien til voksne med skizofreni, at 

fagfolks loyalitet over for den sindslidende undertiden går på tværs af respekt for 

familien: ”Denne enten-eller holdning kan være vanskelig å forstå. Det er som man 

befinner seg i en krigssone hvor man må være forsigtige med ikke å ha kontakt med 

fienden.” (Ekern 1999:128). 

Holdninger, som tilkendegiver at patienten og familien ’er på hver sin side’, beskrives 

flere steder som velkendt blandt psykiatriens fagfolk (Ekern 1999; Hansen 1999; Smeby 

1998b). 

Ved at forstå patienten og familien som modsætninger i hver sin lejr, i stedet for at se 

dem dele af hinandens fællesskab, skabes der afstand, i stedet for at skabe en platform 

for fælles mål med tanke på den sindslidende liv i et perspektiv, der rækker ud over den 

aktuelle situation. 

Lipsky (1980) og Seeberg (2003) fremhæver, at professionelles respekt og udviste 

loyalitet over for patienters autonomi er en generel vestlig norm i professioner, der 

varetager patienters/klienters interesser, idet afvigelser fra loyalitet kan medføre 

konsekvenser for den professionelle, ’hvis det går galt’. 
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Det fremgår imidlertid af fundene, at informanterne gennemgående hverken oplever 

familien som patienter eller klienter, og den manglende opmærksomhed på et potentielt 

ansvar udelukker dermed muligheden for bevidsthed om, at man svigter familien. Brud 

på en ikke-eksisterende relation har således ingen konsekvenser, i og med at 

informanterne ikke bevæger sig ind på ’fremmed territorium’, men vælger at fralægge 

sig ansvaret for familien ved blandt andet at videregive det til andre faggrupper. Dette 

fravalg retfærdiggøres med udsagn som tilkendegiver, at andre faggrupper opleves som 

’bedre rustet til opgaven’. 

Smeby (1998a) beskriver, hvordan hun i sin tid som psykiatrisk sygeplejerske ofte har 

mødt kollegers negative reaktioner, når hun tilkendegav sit engagement i den 

sindslidendes familie. Hun oplevede, at kollegerne mente, at hun engagerede sig i 

familien på bekostning af patienten, og dermed satte spørgsmålstegn ved hendes 

loyalitet over for den sindslidende. 

Ekern (1999) fremhæver, at manglende opmærksomhed mod familien kan være udtryk 

for fagfolks angst for at ’vælge side’, og dermed ikke længere have fokus på patienten. 

Hun skriver, at i tilfælde hvor familien var tilfreds med den hjælp, de modtog af 

personer som repræsenterede det psykiatriske system, var det ofte personlige 

egenskaber som engagement og empati, der blev fremhævet. Når familien blev mødt 

med en synliggjort medmenneskelighed, følte de, at de virkelig blev set. Denne 

medmenneskelighed blev imidlertid primært udvist af personer med mindst magt, 

indflydelse og uddannelse (ibid.:104). 

Det forekommer heri at være en væsentlig pointe, at kundskaber og position ser ud til at 

komplicere forholdet mellem professionel og familie, idet en professionel distance, som 

i bedste hensigt skal bidrage til gensidig respekt, kan blive til ignorering og afvisning. 

Hvis sygeplejersken sidestiller loyalitet over for patienten med en afvisning af familien, 

hvordan kan man så forvente, at sygeplejersken har forståelse for familiens perspektiv? 

For at kunne forstå hvilken betydning og mening informanterne tillægger deres ansvar i 

forhold til patienten, og hvad det betyder for relationen til familien, må begrebet 

forståelse diskuteres, som det viser sig i forholdet mellem informanternes 

deludlægninger og den forståelseshorisont, disse befinder sig indenfor. 

Forståelse indtager en central plads i psykiatrisk sygepleje, hvor blandt andre Bø (1996) 

og Andrés (2005) anvender begrebet til at definere og fortolke kompleksiteten i 
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psykiatrisk sygepleje inspireret af Lacans begreb ’den borromeanske knude’, som 

begrebet fremstilles af Haugsgjerd (1987). Forståelse ses her som ét af tre centrale 

begreber, som sammen med erfaring og viden er indbyrdes forbundne og gensidigt 

afhængige. Begreberne er personligt integreret og foranderlige, afhængigt af det enkelte 

menneskes værdier, holdninger og kontekst. Hvis et af begreberne ikke er til stede i 

mødet med et andet menneske, får det afgørende betydning, idet den helhed begreberne 

danner, derved går tabt (Haugsgjerd 1987:25). 

I denne sammenhæng knytter begrebet forståelse primært an til informanternes 

selvforståede relation til den sindslidende. Begrebernes integrering får imidlertid 

betydning for, hvordan informanterne forstår familien, idet forståelse som en personligt 

integreret kompetence ikke kan opdeles mellem fag og person i dette perspektiv. 

Wackerhausen (1997) anlægger et filosofisk perspektiv på kommunikation i 

sundhedssektoren og ser nærmere på, hvad det vil sige at forstå sine medmennesker. 

Forståelsens tilstedeværelse beskrives her som et relationelt begreb, en forudsætning for 

kommunikation forstået som sproglige og ikke sproglige handlinger. Det er derfor 

essentielt, at det er enighed om, hvad forståelse består af - hvad det er der skal forstås, 

og hvem der skal forstå (ibid.:17). 

Forståelse bliver således en forudsætning for informantens sproglige og ikke sproglige 

aktiviteter i forhold til familien, idet hun handler på baggrund af en forforståelse af sig 

selv og sine omgivelser. Hvis sygeplejersken ikke forstår familien, får hendes måde at 

agere på over for familien karakter af tilfældigheder eller fravær af handling. 

For at kunne tale om en relation mellem sygeplejerske og familie, må der altså eksistere 

en gensidig forståelse af hinandens perspektiver. Hvis sygeplejersken udelukkende 

verbalt giver udtryk for, at hun forstår familien, kan dette isoleret set ikke betragtes som 

et sandhedskriterium eller et sammenfald mellem de implicerede parter. Denne sandhed, 

eller sammenfald af gensidig forståelse, vil først vise sig i et samarbejde i praksis. Som 

det fremgår af sygeplejerskernes udsagn, er fravær af samarbejde slående i den 

undersøgte kontekst. 

I bestræbelserne på at forstå sig selv og sin omverden ser der imidlertid ud til at være et 

centralt budskab, som kan være med til at give indsigt i informanternes måde at forstå 

familien til den sindslidende på, nemlig en metaforisk akt som sker ved, at 

informanterne i deres bestræbelser på at forstå, ser noget som noget andet, en form for 
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metaforisk projektion, hvor man gør det ubekendte bekendt. Dette forudsætter at dét, vi 

ser dette andet som, allerede er os bekendt, skriver Wackerhausen (1997:24). 

Det betyder i denne sammenhæng, at en informant eksempelvis vægter ligheder og 

ignorerer forskelle, når hun beskriver familiens reaktioner på en alvorlig langvarig 

sindslidelse på samme måde som de følelser, hun kender fra sin egen rolle som mor: 

”Jeg er selv mor, så et eller andet sted kan jeg godt sætte mig lidt ind i, at det er 

svært… det må være forfærdeligt.. og en diagnose som skizofreni er jo en forfærdelig 

sygdom.” 

Wackerhausen (1997:25) anvender udtrykket: ”at forstå er at gøre hjemlig”, når det 

ubekendte på den måde gøres bekendt. 

I tilslutning til problematikken om verbaliserede erfaringer som kilde til følelsesmæssig 

kompetence skriver Gabrielsen (1996): ”Indlevelsen i andres sorg, glæde, vrede etc. 

kan kun foregå på baggrund af egen selvoplevet erfaring med f.eks. sorg, glæde, 

kærlighed, religiøsitet. Hvis vi ikke selv har erfaret noget tilsvarende, kan vi heller ikke 

føle med andre i deres situation.” (Gabrielsen 1996:24). 

Med andre ord kan det være svært for denne informant at forstå et perspektiv, som 

hverken rummes i det teoretiske fundament, hun bekender sig til, eller forudsættes at 

være en del af hendes personlige erfaringer. 

Wackerhausen (ibid.:25) fremhæver, at metaforiske projektioner i form af rent sproglige 

beskrivelser på et mere overfladisk niveau, sammen med metaforer på et dybereliggende 

kognitivt niveau er med til at give form til den holdning, vi møder andre med, og er 

dermed med til at strukturere og danne mønstre i vores forståelse og beskrivelse af 

fænomener. 

Et eksempel herpå er en informants beskrivelse af en samtale med familien vedrørende 

den sindslidendes medicinske behandling. Her giver det sproglige niveau form til 

sygeplejerskens dybereliggende forståelse. Familien omtales som: ”en pestilens” som” 

decideret har modarbejdet de planer, der blev lagt for vedkommende, at vedkommende 

skulle være på medicin, og at det var et livslangt forløb. Og der har de pårørende 

nærmest modarbejdet det, fordi de slet ikke kunne se, hvor syg patienten var.” 

Samme informant beskriver, hvordan familien har modarbejdet behandlingen ved 

eksempelvis at ”komme uden for besøgstid”, ”gøre tingene på egne præmisser” og 

”sidde til lægesamtale og åbenlyst modsige overlægen.” 
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Informantens forståelse af familiens manglende erkendelse af ansvar kan her ses som en 

metaforisk projektion, og samtalen kan anskues som en magtkamp, hvor informantens 

beskrivelser bliver en dybdemetaforisk gestalt på den urørlige definitionsret, som i 

sygeplejerskens udtrykte selvforståelse tilhører de professionelle – ’eksperterne’. 

Dette dilemma mellem fagfolks tolkning overfor familiens perspektiv har adskillige 

forskere gennem tiden sat til diskussion med afsæt i psykiatrien (Douglas 1986; 

Goffman 1993; Mevik 1998; Wifstad 1997). 

Mevik (1998:96) understreger således, at psykiatri og familie forstår og fortolker 

fænomener og begreber forskelligt. Virkelighedsforståelsen bliver derfor forskellig, 

hvilket professionelle undertiden glemmer at problematisere, idet de ofte tager det for 

givet, at familien tolker fænomener, som fagpersonen selv gør, hvilket skaber afstand i 

stedet for at skabe et fælles udgangspunkt omkring patient og familie. 

Ekern (1999) skriver i tilslutning til denne problematik, at psykiatriens fagfolk har en 

tendens til at glemme samhandlingsperspektivet i den tro, at deres forståelse er i 

overensstemmelse med den objektive virkelighed, og at de på baggrund af viden, 

uddannelse og erfaring kan definere, hvad patientens og familiens behov er. 

Når informanten formidler betydningen af at forstå sit ansvar, tilkendegiver hun 

samtidig sin loyalitet over for det professionelle team. 

Det viser sig i eksemplet som sygeplejerskens undren over, at familiens ikke er bevidst 

om deres ansvar. Med andre ord har sygeplejersken en forventning om, at familien 

forstår betydningen af at være loyal over for behandlingssystemet på samme måde, som 

hun selv forstår det, idet oplevelsen af familien som en støtte her bliver synonym med 

loyalitet over for behandlingssystemet. 

Der eksisterer tilsyneladende ingen gensidig forståelse mellem sygeplejersken og 

familien, idet sygeplejersken på forhånd har afstukket relevanskriterier for, hvad der er 

sagen vedkommende, nemlig familiens opbakning omkring den medicinske behandling, 

hvorfor spørgsmålet om hvem der skal forstå og hvad der skal forstås udelukkende sker 

på baggrund af informantens definition. 

Sygeplejerskens manglende forståelse for familiens perspektiv er derfor med til at 

afgøre hendes måde at agere på i den pågældende situation. 

Når sygeplejersken lægger vægt på den medicinske behandling, repræsenterer hun en 

medicinsk sygdomsopfattelse, hvor skizofreni forstås som en psykiatrisk diagnose, der 
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først og fremmest behandles medicinsk, i overensstemmelse med det paradigme som 

udgør psykiatriens forståelseshorisont (Wifstad 1997). 

Sygeplejersken er således ikke er i stand til at indfange, hvad familien oplever som 

betydningsfuldt, men reagerer udelukkende på baggrund af sin forforståelse uden tanke 

på, hvad der er vigtigt for familien. Hun vægter i situationen, hvad hun ønsker at se og 

høre med udgangspunkt i sin forforståelse. 

Familiens perspektiv er ukendt for os i denne situation, men kendes fra omfattende 

empirisk forskning (Smeby 1998b; Ekern 1999; Hansen 1999; Rose et al. 2004). Heri 

udgør manglende forståelse i mødet med psykiatriens fagfolk et centralt kritikpunkt. 

Ekern (1999) beskriver familiens oplevelser: ”Opplevelsen av å ikke bli sett og hørt var 

fremtredende. Avvisning og neglisjering var hovedanklagen som ble rettet mod 

fagfolkene.” (Ekern 1999:1). 

For at forstå familien som personer gennem det de siger, må den psykiatriske 

sygeplejerske derfor først være i stand til at forstå, hvad familien siger, hvilket synes at 

have svære vilkår i herværende kontekst, hvor samtlige informanter giver udtryk for, at 

dialog med familien ikke hører til hverdagen. 

De metaforiske gestalter, som i denne undersøgelse udelukkende beskrives med afsæt i 

informanternes udsagn, kan ses som udtryk for, at mennesker, der tilhører samme 

kultur/erhverv, har et større fællesskab i metaforisk beredskab end individer med 

forskellig kultur. 

Sygeplejersken og familien repræsenterer forskelligt metaforisk beredskab hvad angår 

meningsindholdet i samtalen, og en tolkning vil derfor være afhængig af den 

meningshorisont, den enkeltes deludlægning befinder sig indenfor, hvilket er vigtigt at 

medtænke, når man undersøger en problematik med udgangspunkt i kun den ene af de 

implicerede aktørers perspektiver. 

Et eksempel, som viser, hvordan fænomener og begreber tolkes forskelligt er begrebet 

patientautonomi, der står som et centralt meningsbærende kendetegn i informanternes 

selvforståelse af ansvar. 

Seeberg (2003) sætter begreberne patientautonomi versus familieautonomi til 

diskussion i en dansk forskningsartikel om opretholdelse af kulturelt bestemte værdier, 

hvor begrebernes betydning for praksis diskuteres med afsæt i antropologiske studier fra 

sundhedsvæsenet i en asiatisk kultur. Seeberg trækker hidtidige argumenter frem, som 
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taler for, at bestemte værdier i asiatisk kultur har afgørende betydning for familiens 

position, idet familien (kollektivet) her står over det enkelte individ og familieautonomi 

derfor over patientautonomi. På baggrund af sine resultater argumenterer Seeberg for, at 

begrebernes rangorden snarere må betragtes som et resultat af fattigdom og manglende 

økonomiske ressourcer i sundhedssektoren i den konkrete kultur, end at denne 

rangorden skyldes særlige værdier. 

Seeberg (ibid.:78) fremhæver Danmark som en markant vestlig repræsentant for 

håndhævelse af princippet om patientautonomi. Her har hverken familiens økonomi 

eller systemets ressourcer afgørende betydning for, hvorvidt patienten tilbydes 

psykiatrisk pleje og behandling, hvorfor det kan forekomme overflødigt at inddrage 

patientens nærmeste netværk i beslutningsprocesser. 

Med hensyn til herværende undersøgelse indtager begrebet familieautonomi, forstået 

som respekt for familiens rettigheder i mødet med psykiatrien, en ubetydelig rolle i 

samtlige informanters selvforståelse, hvor synsfeltet overvejende er begrænset til at se 

og forstå patienten. Princippet om patientautonomi udgør derved en kontekstafhængig 

begrænsning i sygeplejerskens forhold til familien. 

 

5.3 Diskussion af ’fokusering på systemets begrænsninger’ 

Selv om ingen af interviewguidens spørgsmål direkte omhandlede tavshedspligten, blev 

tavshedspligten bragt frem og tillagt essentiel betydning af samtlige informanter i 

forbindelse med spørgsmål om forhold, som har indflydelse på kontakt med familien. 

Følgende udsagn viser, hvordan en informant anvender tavshedspligten til at 

retfærdiggøre afvisning af kontakt med familien: 

 

 ”… altså, så er det jo vores patient, og så er det jo min opgave, og det skal jeg 
respektere fuldstændig... min tavshedspligt. Altså, så kan jeg jo blive bedt om (af 
patienten), at jeg slet ikke må sige noget, slet ikke tale med dem, og så er jeg jo nødt 
til at sige, véd du hvad, jeg er ked af det, men jeg kan ikke give jer nogen 
informationer eller tale med jer.” 
 

Oplevelsen af, at fagfolk ’skjuler sig’ bag tavshedspligten, og anvender denne til at 

legitimere fravær af dialog med familien til sindslidende, er ikke et ukendt fænomen i 

forskningssammenhænge (Ekern 1999; Hansen 1999; Nordentoft 1996; Smeby 1998b). 
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Hansen (1999) betegner tavshedspligten som en karakteristisk del af ’den professionelle 

betonmur’, hvor fagfolks misforståede forvaltning af tavshedspligten, sammen med 

anvendelsen af straf og magt, er med til at bryde den sociale kontakt mellem den 

sindslidende og familien. Hun understreger, at fagfolk dermed er med til at nedbryde 

den sindslidendes vigtigste netværk (ibid.:2). 

Nordentoft (1996) fremhæver ligeledes, at professionelle i psykiatrien ofte begrunder 

manglende samarbejde med familien med henvisning til tavshedspligten. Nordentofts 

erfaring er imidlertid, at tavshedspligten i nogle tilfælde fungerer som en undskyldning 

for ikke at tage et samarbejde med familien op, og hun understreger, at de fleste 

patienter med skizofreni adspurgt ønsker deres familie medinddraget (ibid.), hvilket 

ligeledes fremgår af resultater fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse (Sundhedsstyrelsen 

2004). 

De fleste af undersøgelsens informanter formidlede et begrænset kendskab til 

tavshedspligtens indhold, skønt alle anvendte tavshedspligten til at legitimere deres 

begrænsede kontakt med familien. 

Trods tilgængelige ideologier, etiske normer og lovgrundlag, som omfatter såvel den 

sindslidende som familien (Dansk Sygeplejeråd 2000; 2005a; Sundhedsministeriet 

1998), og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen (2002 stk. 2,3,4,8,8.1,8.1.2,8.1.3) som 

uddyber tavshedspligtens muligheder, og understreger sygeplejerskens ansvar i forhold 

til den sindslidendes familie, kom ingen af informanterne ind på, at tavshedspligten 

åbner mulighed for dialog med familien. Blandt informanterne tilkendegav flere, at de 

ikke kendte til den eksisterende vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt 

(Sundhedsstyrelsen 2002), hvor muligheder for dialog og samarbejde med patienters 

pårørende uddybes i forhold til indholdet af tavshedspligten, og hvor problemer mellem 

professionelle og pårørende beskrives som en hyppig følge af misforståelser og 

manglende kendskab til tavshedspligtens muligheder. 

Det er et gennemgående træk i informanternes udsagn, at familiemedlemmer, som 

ønsker at være tæt på forløbet, risikerer afvisning med henvisning til afdelingens regler. 

En informant oplever, at det er ”svært at have dem (familien) her hele tiden”, og 

legitimerer sin holdning ved at fremhæve besøgsregler: ”altså nu har vi besøgstider, 

som vi prøver at overholde så meget som muligt, men lige i starten der er vi lidt mere 
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large, fordi det jo er svært, det er svært for dem. Så i hvert fald den første uge, der får 

de lov at komme meget.” 

Ekern (1999) beskriver de følelsesmæssige dilemmaer familien til mennesker med 

skizofreni oplever, når de med et ønske om fagfolks vurdering ringer for at høre til den 

sindslidende, men bliver afvist, fordi personalet henviser til deres tavshedspligt, eller 

henviser familien til at spørge den sindslidende selv. Ekern understreger ønsket om en 

revurdering af tavshedspligten, og fremhæver betydningen af, at kunne dele information 

med familier, som er en støtte for den sindslidende, under hensyntagen til juridiske, 

etiske og kliniske aspekter (ibid.:128). 

Muligheden for at dele information med familien eksisterer imidlertid, med reference til 

det beskrevne lovgrundlag, men synes ikke at være kendt af undersøgelsens 

informanter. 

I forbindelse med diskussionen om forvaltning af patientens tarv ud fra et personligt 

skøn er det vigtigt at medtænke de særlige kendetegn ved skizofreni, som samtlige 

informanterne fremhæver, i forbindelse med forhold, som begrænser kontakt med 

familien. 

Når informanter udtrykker patientens forestillinger om, ”at familien ikke vil dem det 

godt,” eller at mennesket med skizofreni tror, ”at de slet ikke er deres rigtige forældre”, 

og anvender sindslidelsens særlige udtryk til at retfærdiggøre en begrænset kontakt med 

familien, må dette nødvendigvis ses i sammenhæng med de lærebøger, som udgør en 

teoretisk platform i psykiatriske sygeplejerskers viden. 

Eksempelvis beskriver Cullberg (1999) og Strand (2000), hvordan modstridende 

følelser og motivationer optræder samtidigt som særlige kendetegn ved skizofreni, og 

især rettes mod personer, i informanternes udsagn familien. Disse udtryk for skizofreni 

træder særligt tydeligt frem i perioder, hvor realitetsorienteringen svigter og grænsen 

mellem jeg’et og omverdenen er nedbrudt, hvilket sædvanligvis har nøje sammenhæng 

med nødvendighed af indlæggelse. 

Lærebøgernes teoretiske diskurser om skizofreni, som er med til at understrege fagets 

selvforståelse udadtil (Buus 1999; Petersen 2001), får tilsyneladende ingen positiv 

betydning for den måde informanter forholder sig på overfor familien. Det synes 

snarere, som om informanternes viden om skizofreni og sindslidelsens særlige udtryk er 

med til at øge afstanden til familien. 
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I Bourdieus (1990) terminologi bliver dette et udtryk for, at undersøgelsens informanter 

ikke i første omgang følger en teoretisk forklaring, men at deres måder at forholde sig 

på over for familien er udtryk for den enkeltes akkumulerede erfaringer inden for et felt 

over tid, som ikke kan erhverves i lærebøgerne eller i andre tekster, som danner 

udgangspunkt for sygeplejerskers teoretiske og ideologiske grundlag. 

Piltz & Gustavsdottir (1994) beskriver, hvordan det traditionelt set ikke har været ’god 

tone’ at have direkte kontakt med familien i psykiatrien, og at holdninger og loyalitet 

risikerer at blive ændret, hvis professionelle skal forholde sig til familien. 

I denne undersøgelse vælger flere informanter på tilsvarende vis, at se familien gennem 

patientens eller journalens beskrivelser, idet de medgiver, at dette ofte er deres eneste 

kendskab til familien. Derved risikerer andres beskrivelser at komme til at fremstå som 

’sandheder’, hvor synsfeltet og forståelsesrammen er begrænset til patienten, og derfor 

ikke når ud over denne og ser hele familiens lidelse. 

Ved at se på mennesket – den sindslidende, som et isoleret enkeltindivid uden at 

betragte ham som en del af en sammenhæng, hvor familien er central og fortsat den 

vigtigste relation i Danmark (Mors et al. 1993), formidler disse informanter et teoretisk 

grundsyn, som ligger langt fra det humanistiske grundlag, deres uddannelse er forankret 

i, og tegner dermed et billede af virkeligheden, som den ser ud i en sygeplejerskes 

hverdag i den konkrete kontekst. 

Rose et al. (2004) påpeger, at professionelle i psykiatrien ofte begrunder vanskeligheder 

i kontakt med familien med systemafhængige barrierer: ”Rather than merely being a 

constraint to family care, many health professionals reported that the organizational 

structure impeded or obstructed delivery of such care.” (Rose et al. 2004:42). 

Forfatterne fremhæver mangel på tid som en faktor, der ofte fremhæves som essentiel i 

forholdet til familien: ”The bottom line: No time.” (Rose et al. 2004:43). 

Samtlige informanter tillægger manglende tid stor betydning for den begrænsede 

kontakt med familien. Patientens fortid, nutid og næsten forudsigelige fremtid, der i 

flere udsagn nævnes som en kronisk tilstand, synes at være synonym med 

informanternes dalende investering af tid i familien. Selv om en informant 

tilkendegiver, at der er behov for et større fokus på familien, oplever hun hvordan 

”intentionerne om samarbejde med familien er gået tabt undervejs i forløbet, fordi tid 

sætter grænser i en travl hverdag.” 
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Denne informant udtrykker sygeplejens indlejrede normer for god praksis, som vægtes i 

fremtrædende sygeplejeteorier med udgangspunkt i normativ filosofi og moralske 

ansvar, som gennem en årrække har dannet det ideologiske grundlag i 

sygeplejerskeuddannelsen. 

Informantens oprindelige intention rummede et moralsk ansvar over for familien. Hun 

har imidlertid valgt at lade familien forblive uvedkommende i mødet (Martinsen 2000), 

hvilket retfærdiggøres med systemets begrænsende faktorer med hovedanklagen på tid. 

Brøbecker (1996) fremhæver i en Bourdieu-inspireret tilgang til kundskaber i 

sygeplejepraksis, at indsigt i teoretisk kundskaber kan medvirke til, at praktikeren får 

redskaber til at gennemskue noget af praksis eller den konkrete situation, hun står i. 

Teori for praksis er imidlertid tillagt normer uden at den sammenhæng, hvor mennesker 

danner erfaringer, er medtænkt, og kan kun forstås som vejledende for praksis, hvis man 

ønsker at legitimere eller retfærdiggøre en praksis, som er prestigefyldt (ibid.) 

Informantens oplevede virkelighed er en praksis, som ikke nødvendigvis er lig med den 

virkelighed, teorierne beskriver. Normerne kan derfor kun give sygeplejersken indsigt i 

og forståelse for, hvad der er med til at danne den sammenhæng, hun er en del af, og 

hvad der har betydning for, at ”de gode intentioner” forsvandt. 

Den velkendte problemstilling - tid som en ressource - begrundet i samfundsskabte 

rammer, udtrykker således sygeplejerskens subjektive forståelse for sammenhænge, der 

er styrende for hendes mulighedsbetingelser i relation til familien. 

Hem & Heggen (2003) viser i et etnografisk feltstudie, hvordan en psykiatrisk 

sygeplejerske konstant befinder sig i en dobbeltrolle, hvor det forventes, at hun skal 

være både medmenneskelig og professionel indenfor rammerne af et hospitalssystem, 

som sætter grænser for handlemuligheder. Forfatternes fund viser hen til, at 

rollekonflikter kan opstå som følge af forskellige forventninger til sygeplejersken. Fund, 

som tidligere er påvist af Barker et al. (1999). 

Denne undersøgelses fund tyder imidlertid på, at informanterne ved primært at forstå 

deres ansvar i relation til patienten ’undgår’ en del af disse rollekonflikter, idet 

sygeplejersken på forhånd har skabt mening gennem holdninger på baggrund af en 

forforståelse, som er med til at præge det, hun har valgt at se og forstå. En mening og 

forståelse som kan betragtes som en overlevelsesstrategi i en kompleks virkelighed fyldt 

med dilemmaer. 
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Behandlingspsykiatrien som systemverden er den horisont, informanternes 

deludlægning af virkeligheden befinder sig indenfor, som de tillægger essentiel 

betydning. 

Selv om en del af den rejste kritik mod psykiatrien retter sig mod systemet og ikke mod 

enkeltpersoner (Ekern 1999; Mevik 1998b), bliver sygeplejersken central i kritikken, 

idet hun står som repræsentant for systemet. 

Fremtrædende forskere (Douglas 1986; Goffman 1993; Lipsky 1980) har gennem tiden 

undersøgt den magt, der eksisterer i institutionskulturer. 

Det fremgår heri, at der i institutionskulturer udvikles særlige koder, som vedligeholder 

en form for ’uvidenhed’ blandt fagpersoner. Denne uvidenhed kan svække det enkelte 

menneskes evne til kritisk stillingtagen, så man til sidst slet ikke sætter spørgsmålstegn 

ved det, der sker omkring én (Lipsky 1980). 

Heggen (2004) beskriver kultur som en fælles virkelighedsopfattelse som skabes, 

vedligeholdes og ændres gennem samarbejde. Hun beskriver, hvordan håndhævelse af 

naturlige strukturer er med til at markere regler for samspil i institutionskulturer: 

”I enhver institution udmønter der sig mere eller mindre faste måder at identificere, 
vurdere, løse og fordele arbejdsopgaver på. Naturlige strukturer i form af etablerede 
rutiner, indarbejdede vaner og problemløsninger, kan gøre krænkelser og overgreb 
mulige og usynlige.” (Heggen 2004:42). 

 
Situationer, hvor familien ikke bliver genstand for sygeplejerskens opmærksomhed, kan 

derved forståeligt nok af familien opfattes som en tydeliggørelse af, at de ikke bliver 

anerkendt som en støtte, hvilket står centralt i familiens oplevelser (Hansen 1999; Ekern 

1999). 

Winefield & Burnett (1996) skriver, at den måde hvorpå professionelle vælger at agere 

over for familien, blandt andet afhænger af hendes personlige værdier, holdninger, 

forestillinger og motiver. 

Disse fund trækker paralleller til herværende undersøgelse, hvor samtlige informanters 

individuelle tolkning står centralt i udsagn om begrænsninger i kontakt med familien. 

I forsøget på at forstå, hvad der ligger bag fagfolks personlige tolkning, påpeger Lipsky 

(1980) at professionelles relation til personer, de oplever et ansvar for, ofte hviler på et 

tvetydigt grundlag i institutioner, som varetager andres behov. Lipsky fremhæver, at 

dette ofte resulterer i, at fagfolk selv må tolke den enkelte situation, hvilket selvsagt 

åbner mulighed for forskellige fortolkninger. 
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Det er et gennemgående træk blandt undersøgelsens informanter, at grundlaget for 

dialog og samarbejde med familien er præget af utydelige strukturer og begrænset 

opmærksomhed, inden for rammerne af en kultur, hvor der ikke er skabt tradition for 

kontakt med familien. 

Et forhold, der fortsat synes at være udbredt blandt psykiatriens fagfolk, trods en formel 

anerkendelse af familiens betydning (Bøckmann 1998; Ekern 1999; Smeby 1998b, 

2001). 

Kontakt med familien åbner dermed mulighed for forskellige fortolkninger afhængig af 

den enkelte sygeplejerskes værdier, holdninger og forestillinger samt den kontekst, 

disse skabes i. 

Når flere informanter derfor begrunder deres fravalg/begrænsninger i kontakt med 

familien med udsagn som ”det er voksne mennesker”, ”manglende ressourcer” og 

”patienten siger nej”, kan dette ses som metaforer, der beskriver muligheden for en 

åben tolkning i ethvert møde med personer, som ikke umiddelbart er genstand for 

sygeplejerskens oplevelse af forpligtende ansvar og kun i mindre grad genstand for 

oplevelsen af et moralsk ansvar. 

Kaas et al. (2003) har påvist, at psykiatriens professionelle har svært ved at identificere 

vanskeligheder i egen praksis. Forfatterne fremhæver endvidere, at en af de største 

barrierer i samarbejdet mellem psykiatrisk plejepersonale og familien til mennesker med 

en svær, langvarig sindslidelse er fagfolks mangel på erfaring i at medinddrage familien 

i omsorgsarbejdet og deres begrænsede viden og manglende forståelse for familiens 

følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med alvorlige og langvarige sindslidelser. Kaas 

et al. understreger betydningen af, at fagfolk anerkender de berørte parters ressourcer i 

forbindelse med en alvorlig sindslidelses udfordringer: ”There is an urgent need to 

recognize that all people are experts in their own right and have much to offer in the 

way of meeting the challenge of mental illness” (Kaas et al. 2003:754). 

Herværende undersøgelses fund synes imidlertid at nuancere disse resultater, idet det er 

gennemgående blandt undersøgelsens informanter, at de udtrykker stor medmenneskelig 

forståelse for familiens følelsesmæssige reaktioner i tilknytning til sindslidelsen. Denne 

forståelse viser sig først og fremmest som empati, en følelsesmæssig kompetence som 

kommer til udtryk gennem udsagn hos samtlige informanter. 
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Gabrielsen (1996:24) skriver, at indlevelse i andres følelsesmæssige reaktioner kun kan 

foregå på baggrund af egen selvoplevet erfaring, og derfor kun kan opstå, hvis man selv 

har erfaret noget tilsvarende. En forståelse, som blandt andre Travelbee (1966) langt 

tidligere har fremsat. 

Forståelsen består derfor først og fremmest i, at informanten kender sig selv. 

Indlevelsen i familiens perspektiv verbaliseres således primært på baggrund af 

selvoplevede erfaringer: ”jeg er selv mor”; ”den afmagt man må føle som forældre”; 

og forståelsen kan derfor sidestilles med, at familiens følelsesmæssige reaktioner er 

gjort genkendelige i disse informanters bevidsthed. 

Det synes med andre ord ikke svært at forstå et perspektiv, som er en del af de 

personlige erfaringer, der knytter sig til det at være menneske. Det fremstår imidlertid 

uklart, om forståelsen bliver verbaliseret over for familien, eller overvejende må forstås 

som dannede forestillinger på et bevidsthedsniveau, hvor den forbliver som en uudtalt 

dialog. Det slående fravær af kontakt mellem sygeplejersken og familien indikerer 

imidlertid sidstnævnte. 
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5.4 Diskussion af ’forestillinger om familiens betydning’ 

Som fundene viser, var samtlige informanter først og fremmest optaget af familiens 

fravær og vanskelige tilgængelighed i tilknytning til mennesker med skizofreni. Det er 

derfor et gennemgående træk, at familien blev tillagt begrænset betydning, såvel i 

forhold til den daglige praksis i afdelingen, som i relation til den sindslidendes 

hverdagsliv, aktuelt og på sigt. Informanterne havde således få erfaringer, men mange 

forestillinger om familiens betydning. 

Familien blev således overvejende forbundet med forestillinger om ”manglende støtte”, 

”fraværende” eller ”det er ikke familien der fylder i den skizofrenes liv.” 

Udsagn, som synes at understrege disse informanters forestillinger om familiens 

begrænsede betydning, selv om flere var optaget af at fremhæve, at sygeplejersker skal 

værne om familien som den sindslidendes omsorgsgivende netværk. 

Oplevelsen af familien som fraværende er derfor i overensstemmelse med både de 

refererede lærebøger (Cullberg 1999; Hummelvoll 1998; Strand 2000), hvor begrænset 

omtale af familien ikke er med til at skabe positive holdninger om familiens betydning, 

samt disse informanters erfaringer fra det daglige arbejde, hvilket flere er optaget af at 

understrege. 

Den omtalte forskning, som viser, at familien er det skizofrene menneskes vigtigste 

omsorgsgivende netværk, den mest betydningsfulde relation, og de sidste, der slipper 

kontakten med den sindslidende (Latvala & Janhonen 1998; Nordentoft 1996; Smeby 

1998b) og forskning som tyder på, at familiens støtte har afgørende betydning for, 

hvordan den sindslidendes mestrer sin sygdom og mindsker den sindslidendes sociale 

isolation, antal genindlæggelser og risiko for selvmord (Gorna et al. 2004.; Jungbauer et 

al. 2004; Kaas et al. 2003), havde ingen af informanterne angiveligt kendskab til. 

Skizofreni kommer derved til at fremstå som et individuelt problem med fokus på den 

sindslidendes perspektiv i stedet for at forstå skizofreni som en sindslidelse, der berører 

hele familien. 

Det kan i den sammenhæng undre, at viden, som er genereret siden familien omkring 

1970 internationalt blev anerkendt som den sindslidendes vigtigste omsorgsgivende 

netværk (McFarlane 1983) og derfor ikke kan påstås at være revolutionerende 

nytænkning, tilsyneladende ikke er nået frem til undersøgelsens informanter. Flere 

informanter begrundede imidlertid dette med mangel på tid i en travl hverdag. 
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Flere informanter gav udtryk for, at deres kendskab til den enkelte familie overvejende 

stammer fra den sindslidende selv, eller fra journal. En informant beskriver ”misbrug i 

hjemmet, vold i hjemmet, incest, og måske tit nogle lidt grænseløse forhold, og steder 

hvor der ikke er sat krav, eller hvor de ikke er blevet set.” 

Forhold, sygeplejersken næppe selv har erfaret, hvorved de synliggøres som 

forestillinger på baggrund af andres uimodsagte oplysninger. 

Piltz & Gustavsdottir (1994) fremhæver, at patientens beskrivelser af familien ofte står 

som uimodsagte sandheder i fagfolks bevidsthed, idet deres loyalitet over for patienten 

indsnævrer forståelsesrammen. 

Flere informanter formidler derfor overvejende deres forestillinger om familien gennem 

andres beskrivelser. Herved kommer disse udsagn til at fremstå som ’sandheder’ udtrykt 

i den enkelte informants personlige fortolkning, som erfaringer, der er med til at 

understrege, at det forholder sig sådan. Det fremstår således essentielt, at samtlige 

informanter overvejende ser den sindslidende som et enkeltindivid, snarere end de ser et 

menneske, der indgår i en sammenhæng, hvor familien er betydningsfuld.  

De dannede forestillinger om familien træder gennemgående frem som en fragmenteret 

forståelse af den sindslidendes liv i udsagn fra undersøgelsens informanter, og fravær af 

kontakt med familien bliver i denne kontekst synonym med vanskelighed ved at 

definere familien som betydningsfuld, såvel i som uden for behandlingssystemet. 

En enkelt informant skilte sig ud ved at fremhæve, at familiens rolle ikke adskiller sig 

fra, hvad hun ser i andre familier:” Jeg mener ikke familiens rolle er meget anderledes 

over for den skizofrene, end den er i hvilken som helst anden familierelation.” 

Hvorvidt denne informants holdning har sammenhæng med, at hun selv er i en 

pårørenderelation og derfor kan anlægge flere meningsbetydninger og perspektiver på 

baggrund af personlige erfaringer, skal være usagt. Med tanke på Wackerhausens 

(1997) filosofiske perspektiv synes dette imidlertid at være en nærliggende tanke, idet 

denne informants tolkning vil være afhængig af såvel familiens som fagpersonens 

meningshorisont. 

Ekern (1999:135) påminder fagpersoner, der arbejder isoleret med enkeltindivider, om 

betydningen af at huske på, at den sindslidende altid en del af en sammenhæng, hvor 

familien er central. 
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Påmindelsen synes imidlertid at stå i modsætning til fund i denne undersøgelse, hvor et 

gennemgående træk tyder på, at informanternes synsfelt og forståelsesramme har svært 

ved at række ud over patienten og se hele familien. 

Som tidligere beskrevet gav to informanter udtryk for, at de var i tvivl om, hvorvidt de 

kunne indgå i min undersøgelse, da deres erfaringsgrundlag med familien til skizofrene 

patienter, var meget begrænset. Denne manglende erfaring i medinddragelse af familien 

danner et mønster i udsagn fra de øvrige informanter som legitimeres med familiens 

fravær, de tidligere diskuterede begrænsende strukturer samt selvforståede ansvar for 

den sindslidende. 

Winefield & Burnett (1996); Rose et al. (2004) og Kaas et al. (2003) påpeger i deres 

undersøgelser, at psykiatriens fagfolk mangler erfaring i at medinddrage familien. Rose 

et al. (2004) konkluder endvidere, at manglende støtte til familien i psykiatrisk regi 

blandt andet er udløst af henholdsvis den sindslidendes, familiens og det professionelle 

teams forskellige forventninger til, hvad relationen skal omfatte. 

For at tilnærme sig en forståelse af den mening, informanterne tillægger de manglende 

erfaringer, kan man på baggrund af forskning som viser familiens betydning, stille 

følgende spørgsmål til informanternes selvforståelse: Hvis sygeplejersken ikke forstår 

familien som betydningsfuld, hvordan kan hun da opnå evnen til at tolke og handle i 

relation til en social og kulturel mening, hvor familien og den sindslidende forstås som 

vigtige dele af hinandens fællesskab? Hvordan kan sygeplejersken opnå erfaring i 

medinddragelse af familien, hvis hun ikke er i stand til at aflæse de etiske og sociale 

aspekter i de konkrete situationer, men ser den sindslidende som et enkeltindivid uden 

sammenhæng med den kontekst, han er en del af? 

Gabrielsen (1996) skriver i tilknytning til erfaringsbegrebets mangfoldighed og 

niveauer, at erfaring som baggrund for at begå sig i et kulturelt og socialt fællesskab 

erhverves i socialisationsprocesser ved at være en del af et socialt og kulturelt 

fællesskab. Denne erfaringskundskab handler om at være i stand til at aflæse de sociale 

og kulturelle koder i bestræbelser på at følge ’skik og brug’. 

Hvis det er vanlig praksis, at familien overvejende opleves som svært tilgængelig, og 

derfor forbliver ’usynlig’, som det tydeliggøres i udsagn fra samtlige informanter, kan 

det vel ikke undre, at ’den psykiatriske sygeplejerske’, som her repræsenteres af 
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undersøgelsens fem informanter, ikke har opmærksomhed på at medinddrage familien i 

sin daglige praksis? 

Wackerhausen (1997:33) fremhæver, at for at forstå den anden kræver det, at man 

suspenderer sine antagelser og værdier, vover at sætte sig selv i spil og involverer sig 

med risiko for, at forståelsen af det andet menneske ændrer en selv. 

Pointen er, at forståelsen af ens medmennesker er essentiel i praksis, hvorfor praksis 

kræver involvering, kultur- og selvindsigt. 

Undersøgelsens fund tyder imidlertid på, at informanterne sjældent vover sig ind på 

familiens ’territorium’, hvorfor forståelsen af familiens perspektiv forbliver mangelfuld. 

Når informanterne derfor udtrykker, at de ikke oplever den sindslidendes familie som 

betydningsfuld, må dette betragtes som et sandhedskriterium, idet denne ’sandhed’ rent 

faktisk viser sig i praksis, hvor kulturelle koder giver form til muligheden for at skabe et 

erfaringsgrundlag. 

Ekern (1999:105) skriver, at det først og fremmest er ignoreringen, det ikke at blive 

kontaktet, ikke at blive set af professionelle i psykiatrien, som er den største anklage fra 

familierne, idet familien har en forventning til fagfolk om dialog og samarbejde, da de 

oplever et stort omsorgsansvar for den sindslidende i hverdagen og er de mennesker, 

som kender den sindslidende bedst. 

Fund, som tillige viser sig i andres forskning (Hansen 1999; Mevik 1998; Smeby 

1998b) samt i de refererede evalueringer (Århus Amt 1999, 2003). 

Fund i herværende undersøgelse viser imidlertid, at informanterne har andre 

forventninger til familien, end familien har til sygeplejersken, idet det er et 

gennemgående mønster, at informanternes forestillinger om familiens rolle primært 

retter sig mod en forventning om udvisning af loyalitet på de professionelles præmisser, 

hvilket understøtter fund hos Rose et al. (2004). 

Med Wackerhausen (1997) kan informanternes forventninger til familien ses som 

udtryk for, at sygeplejersker, som udgør en del af et socialt fællesskab med fælles 

kultur, har et vist fælles beredskab i forståelsen af familiens betydning. 

Denne forståelse synes imidlertid at adskille sig fra familiens forventninger til 

psykiatriens fagfolk, som tager afsæt i en anden meningshorisont, hvor ønsket om at 

blive set er essentielt. Med reference til denne undersøgelses fund ser det imidlertid ud 

til, at de venter forgæves. 

80 



Familiens oplevelse af ikke at blive set danner sammenhæng med fund i denne 

undersøgelse, hvor informanternes begrænsede opmærksomhed, sparsomme kontakt og 

manglende relation med familien understreger den usynliggørelse, familien selv 

oplever. Informanternes forestillinger om familiens betydning adskiller sig derfor i al 

væsentlighed fra familiens forventninger om dialog, anerkendelse og medinddragelse, 

med reference til de nævnte undersøgelser. 

Fundene trækker paralleller til Meviks (1998) forfægtelse af, at psykiatri og familie 

forstår og fortolker fænomener og begreber forskelligt. Virkeligheden bliver derved 

forskellig, hvilket skaber afstand i stedet for at skabe et fælles udgangspunkt for 

samhandling med tanke på hele familiens situation og lidelse. 

Det væsentligste moment i diskussionen omkring informanternes manglende erfaringer 

ser derfor først og fremmest ud til at handle om manglende risikovillighed i involvering 

med familien. 

Bøckmann (1998) fremhæver, at plejepersonalets holdninger til familien formentlig har 

sammenhæng med, hvorvidt de oplever familien som en støtte for den sindslidende: 

”Ward staffs’ attitudes towards the patients’ families will probably determine to what 

extent they recognize the importance of the family as the patient’s natural support 

system.” (Bøckmann 1998:8). 

Flere informanter gav i interviewsamtalerne udtryk for, at de oplever skizofreni som en 

sindslidelse, de har svært ved at forholde sig optimistisk til. Udsagn om sindslidelsens 

kroniske, ofte livslange forløb går igen: ”en diagnose som skizofreni er jo en 

forfærdelig sygdom, en forfærdelig diagnose”; ”vedkommende skulle være på medicin, 

og det var et livslangt forløb.” 

Man kan i tilknytning hertil stille spørgsmålstegn ved, om disse tanker om skizofreni 

har sammenhæng med den enkelte sygeplejerskes holdning til familiens andel i 

sindslidelsen. 

Det er hyppigt beskrevet, at sygeplejersker i sundhedsvæsenets systemverden er 

socialiseret ind i en resultatorienteret tankegang med helbredelse for øje (Loftager 1990; 

Jensen 1996; Martinsen 1998; 2000; Wackerhausen 1997). 

En kronisk sindslidelse som skizofreni kan derfor være svær at acceptere for fagfolk, 

fordi indsatsen ikke altid fører til det ønskede mål som en forståelig konsekvens af 

lidelsens særlige karakter. 
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Smeby (1998a, b) skriver, at sygeplejersker i et lukket afsnit primært ser mennesker 

med skizofreni i den akutte fase, hvor de har det dårligst, og som følge heraf ser de også 

familien til den sindslidende i en kritisk fase, hvor sygeplejersken kan tolke familiens 

følelsesmæssige udtryk som dysfunktionelle træk i familien og ikke som reaktioner, der 

knytter sig til den vanskelige situation, familien aktuelt befinder sig i. Smeby (ibid.) 

understreger, at dette kan få betydning for, hvorvidt sygeplejersken tildeler familien 

rollen som ansvarlig for sindslidelsen. 

Winefield & Burnett (1996) fremhæver endvidere, at fagfolk kan føle sig håbløs og 

hjælpeløs i forhold til det sindslidende menneske og dermed søge forklaring på lidelsen 

i patientens nærmeste omgivelser, hvorfor familien er nærliggende. 

Denne undersøgelse viser, at samtlige informanter tildelte familien en central rolle som 

medvirkende årsag til skizofreni. Kun en enkelt informant fremhævede imidlertid 

familien som den vigtigste årsag. 

Der er således et gennemgående træk, at sygeplejerskerne ikke pålægger familien 

hovedansvar for sindslidelsen, men at samtlige ser familien som en vigtig ’medfaktor’. 

Bøckmann (1998) påviste i sin undersøgelse, at familien blev opfattet som den 

væsentligste årsag til skizofreni blandt 483 plejepersonaler i psykiatriske hospitaler 

fordelt over hele Norge. Hun konkluderede, at dette er forbundet med fagfolks afvisende 

holdninger til familien: 

 
”With the usual methodological caveats, the findings provide evidence that ward staff 
in Norwegian psychiatry have strong beliefs in family interactions as causal agents in 
schizophrenia. Second this belief was associated with hostile attitudes toward families 
of patients suffering from schizophrenia.” (Bøckmann 1998:20). 
 

Samtlige informanter i herværende undersøgelse fremhæver familien betydning i 

tilknytning til årsagsforklaringer af skizofreni, selv om mit spørgsmål om årsager blev 

stillet åbent (bilag 1). Fundene støtter derfor delvis de tidligere fund, som viser, at det 

fortsat synes at være en udbredt holdning blandt psykiatriens fagfolk, herunder 

sygeplejersker, at familien er en væsentlig årsag til udvikling af skizofreni. 

Fundene i herværende undersøgelse viser imidlertid, at samtlige informanter har en 

langt mere nuanceret forståelse af sindslidelsens kompleksitet og mulige årsager, end 

tilfældet er i Bøckmanns undersøgelse, som qua sin kvantitative tilgang fokuserer på 

talstørrelser og ikke på mening. Min undersøgelse bidrager derfor med en dybere indsigt 
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i informanternes forståelse af mulige årsagssammenhænge, som knytter sig til familien, 

end Bøckmanns resultater giver mulighed for. 

I forhold til begrebet ”hostile attitudes” (ibid.:20) peger fund i herværende 

undersøgelse snarere på, at informanternes ”mættede forståelsesberedskab” 

(Wackerhausen 1997:33) og fravalg af opmærksomhed og involvering i den 

sindslidendes hele liv begrænser kontakt mellem sygeplejerske og familie, end dette 

skyldes afvisende holdninger til familien på baggrund af tanker om årsager, hvorfor 

vanskeligheder i kontakten snarere må ses på den baggrund, hvilket synes at nuancere 

Bøckmanns resultater. 

De mest fremtrædende årsagsforklaringer blandt denne undersøgelses informanter var 

biologiske og genetiske faktorers betydning for udvikling af skizofreni. Samtlige 

informanter kom ind på forhold, som knytter an til disse teorier, og fremhævede blandt 

andet ”genetiske faktorer”,” arv”, ”latente sygdomsriscici” og ”øget sårbarhed.” 

Denne forklaringsmodel, som knytter an til sårbarhedsstressmodellen, vægter biologiske 

og biokemiske faktorers betydning (Rund 1997), og har gennem de senere år fået en 

fremtrædende plads i litteraturen (Ekern 1999; Kaas et al. 2003; Bøckmann 1998a, b), 

ligesom sårbarhedsstressmodellen udgør et teoretisk fundament i de omtalte lærebøger 

Hummelvoll 1998; Strand 2000). 

Ekern (1999) fremhæver, at den biologiske forklaringsmodel skaber mindre skyld end 

andre årsagsforklaringer, og derfor fratager familien en del af den skyld, de selv oplever 

i tilknytning til sindslidelsen. Ekern understreger imidlertid, at et biologisk/genetisk syn 

på skizofreni kan medføre, at professionelles forventninger til familien vil befinde sig 

på et rent informativt niveau, idet dette syn har fokus på komplicerede genetiske og 

biokemiske processer, som fordrer medicinsk ekspertise. Herved bliver lægen formidler 

af ’sandheden’ om skizofreni, hvorved andre fagpersoner bliver mindre vigtige 

(ibid.:114). 

I tilslutning til denne undersøgelses fund synes det ikke svært at forestille sig at en i 

forvejen begrænset kontakt med familien yderligere kan reduceres til et medicinsk og 

informativt niveau, hvis skizofreni overvejende forstås som ’genetik og biokemi’. En 

tendens, der træder frem som et mønster i informanternes selvforståelse af temaet ’den 

ønskelige familie’ som en kilde til information for de professionelle hjælpere i 
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sammenhæng med udvisning af loyalitet over for afdelingens behandling og som en 

støtte til den medicinske behandling. 

Jensen (1994) understreger, at disse tendenser i yderste konsekvens kan føre til et 

reduktionistisk syn, som ikke er optaget af den sindslidendes kontekst, hvor familien 

indtager en central plads. En konsekvens som synliggøres i denne undersøgelses fund. 

 

 

6.0 Konklusion, kritik og perspektivering 
På baggrund af undersøgelsens forskningsspørgsmål og diskuterede fund gives en 

sammenfattende konklusion. Dernæst fokuseres på undersøgelsens validitet og 

metodiske tilgang. Afslutningsvis danner undersøgelsens fund og forskningsperspektiv 

afsæt for forslag til videre sundhedsvidenskabelig forskning. 

 

6.1 Konklusion 

Med afsæt i forskningsspørgsmålene var det min hensigt at skabe indsigt i, hvad den 

psykiatriske sygeplejerske tillægger betydning i mødet med familien til voksne med 

skizofreni Gennem en samtalerelation har jeg søgt at synliggøre sygeplejerskens 

virkelighedsbillede på et selvforståelsesniveau med fokus på oplevelser. Selvforståelsen 

er efterfølgende diskuteret i forhold til fundenes udkrystalliseringer og søgt valideret 

gennem inddragelse af teori og andres forskning. På baggrund heraf drager jeg følgende 

forbeholdne konklusion: 

Fundene indikerer sygeplejerskens gennemgående manglende opmærksomhed i at se 

det sindslidende menneske og familien som vigtige dele af hinandens fællesskab, 

hvorfor undersøgelsens centrale budskab synes at være: sygeplejersken forstår ikke 

familien som betydningsfuld.  

Sygeplejerskerne distancerer sig fra familien gennem manglende involvering, og 

fagligheden rettes mod enkeltindividet - patienten, mens familien gøres til genstand for 

en følelsesmæssig forståelse gennem en metaforisk projektion, hvor det ubekendte gøres 

bekendt gennem informanternes egne erfaringer. Forståelsen bliver herved et isoleret 

fænomen på et forestillingsniveau uden sammenhæng med den praksis, forståelsen skal 

synliggøres i. Sygeplejerskernes optagethed af forhold som legitimerer manglende 

involvering i familien, hvor meningssbærende udsagn om overordnede rammer, 
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interpersonelle relationer og professionelt ansvar står centralt, synliggør, at forståelse 

er relationel og dialogens forudsætning. Med intentioner om at skabe de bedste vilkår 

for den sindslidende får sygeplejersken utilsigtet en rolle, som medvirker til at 

usynliggøre familien med risiko for at bryde den sindslidendes vigtigste netværk, selv 

om det er min bedste overbevisning, at sygeplejersken har intentioner om at yde optimal 

støtte. 

Det synes essentielt, at de forhold sygeplejersken er optaget af og tillægger betydning i 

mødet med familien - hvor nøgleord som loyalitet på de professionelles præmisser 

understreger en modsætning til det, familien efterlyser. 

Informanternes tanker om familiens betydning er således først og fremmest reduceret til 

en forventning om familiens opfyldelse af behov, der fremsættes på andres præmisser, 

hvorfor gensidig forståelse som forudsætning for dialog og samarbejde synes at have 

svære mulighedsbetingelser. 

Fremherskende ideologier og teorier har betydning for den mening sygeplejerskerne 

tillægger årsagsforklaringer og familiens position. Tidsperspektivet er vigtigt at 

medtænke i denne sammenhæng, idet informanterne fremhæver familiens rolle i forhold 

til litteratur, der understreger tidens normer og tegner fagets selvforståelse udadtil. 

Tidlige lærebøger og empirisk forskning med fokus på familien som væsentligste årsag 

til skizofreni står imidlertid ikke centralt i herværende undersøgelses fund, hvor 

manglende opmærksomhed og – involvering i familien er det essentielle budskab, såvel i 

lærebøger, som i informanternes udsagn og aftagende engagement over tid. 

Sygeplejerskens forståelse af familiens perspektiv begrænser sig til uimodsagte 

’sandheder’ og drøftelser med andre fagfolk, som trods forskellige referencerammer har 

et kulturfællesskab som professionelle i psykiatrien, mens den følelsesmæssige 

forståelse af familien overvejende forbliver på et forestillingsniveau som en uudtalt 

dialog. Fundene synes dermed at formidle et budskab om, at den psykiatriske 

sygeplejerske, som i denne kontekst udgør en central repræsentant for 

hospitalspsykiatrien, ikke føler sig rustet til at sætte sig selv i spil i mødet med familien 

til personer med skizofreni, hvor de grundlæggende valgmuligheder afhænger af evnen 

til at tilsidesætte egne fordomme. 

Undersøgelsen bidrager derfor med ny indsigt i den psykiatriske sygeplejerskes 

forståelse af familien til mennesker med skizofreni, idet hidtidige undersøgelser, som 
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inddrager sygeplejerskens perspektiv i mødet med familien, ikke fremhæver fraværende 

opmærksomhed, eller manglende involvering og -risikovillighed som centrale aspekter. 

Der kan imidlertid ikke argumenteres for nogen ’objektiv sand virkelighed’ på de 

stillede forskningsspørgsmål, idet mit valg af videnskabsfilosofisk tilgang er anvendt i 

overensstemmelse med metodologiens fundamentale opfattelse af, at virkeligheden er 

foranderlig - afhængig af tid, sted og sammenhæng. 

 

6.2 Kritik 

Undersøgelsen giver et indblik i, hvad fem psykiatriske sygeplejersker tillægger 

betydning i mødet med familien til mennesker, som lider af skizofreni. Det er derfor et 

kvalitativt studie, som i begrænset målestok viser få sygeplejerskers virkelighedsbillede 

i en psykiatrisk praksis. Informanterne, som er typiske repræsentanter for den 

sammenhæng, forskningsspørgsmålene er rettet mod, udgør derfor en meget lille del af 

gruppen psykiatriske sygeplejersker. 

Undersøgelsen har således ikke søgt at skabe generel viden, idet jeg har tilstræbt 

indholdstæthed og det unikke i situationen, hvor sygeplejerskens oplevelser står 

centralt. Fundene, som er søgt valideret med citater fra det empiriske 

interviewmateriale, viser imidlertid tendenser, som sandsynligvis kan genkendes i andre 

dele af psykiatrien, idet Launsø & Rieper (2000) skriver, at undersøgelser gennemført i 

én praksis ofte rummer aspekter, som er genkendelige i andre dele af praksis med et 

kulturfællesskab. 

Gennem anvendelsen af en fænomenologisk tilgang har jeg søgt at beskrive 

virkeligheden, som den opleves af den enkelte i et overvejende retrospektivt perspektiv, 

og på baggrund heraf søgt at tydeliggøre og uddybe informantens virkelighedsbillede. 

Det er dog vigtigt at pointere, at diskussionen af denne virkelighed er underlagt en 

fortolkning som er teori- og værdiladet og i princippet uendelig, hvorved der er risiko 

for, at en del af de betydninger der er indlejret i informanternes kontekstbestemte 

beskrivelser, mister en del af sin betydning og derved mister en del af helheden. Den 

fænomenologiske tilgang skaber således indsigt i virkeligheden og er med til at give 

ideer om informanternes forhold til familien uden at kunne gøre krav på en objektiv 

sand virkelighed og videnskabelig erkendelse, hvilket både er det konstruktivistiske 

paradigmes muligheder og begrænsninger. 
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På baggrund af den valgte tilgang har jeg således søgt at formidle en indsigt i den 

enkelte informants virkelighedsbillede, men jeg må samtidig konstatere, at der altid 

eksisterer en risiko for, at det unikke går tabt i en samlet fremstilling med fare for at 

generalisere informanternes udsagn. Som beskrevet har min personlige erfaring i 

relation til konteksten skabt risiko for usynlige processer i interviewsituationen og 

muligvis øget min opmærksomhed på bestemte forhold i bearbejdningen af materialet. 

Der eksisterer imidlertid en tilsvarende mulighed for, at bevidstheden om denne bias 

kan skabe hindringer, hvis forforståelsen blokerer for min åbenhed i interviewsituation 

og i bearbejdning af materialet, hvorved nuancer kan gå tabt, hvilket jeg har søgt at 

imødegå ved at synliggøre denne bias. 

Gyldighedsvurderingen beror således på et skøn baseret på det empiriske materiales 

anvendelse, min teoretiske forforståelse og materialets teoretiske bearbejdning. Fog 

(2004:204) skriver, at en kvalitativ interviewundersøgelse og den valgte tilgang til at 

søge viden og ny erkendelse bestemmer kvalitetskontrollens art. Med inspiration fra 

Giorgi beror materialets bearbejdning i denne sammenhæng udelukkende på mig, som 

undersøger. De svar, jeg har fundet på spørgsmålene, er således resultatet af en proces, 

som er forankret i fremstillingen af det empiriske materiale og båret frem af de 

diskussioner og argumentationer, der følger fremstillingen af undersøgelsens fund som 

følge af et perspektiv og en kontekst jeg har prioriteret og begrundet. Vel vidende at 

dette sker med risiko for, at der kan stilles spørgsmålstegn ved materialets ensidige 

subjektivitet og begrebsmæssige afklaring. 

Efterfølgende kan jeg imidlertid se, at en dialog, hvor andre forskeres fortolkninger er 

inddraget i bearbejdningen, kunne have beriget processen, idet jeg har arbejdet med et 

perspektiv, der hidtil er sparsomt udforsket. 

Jeg har været vidt omkring i teoretiske referencerammer og litteratur i ønsket om at 

brede det eksisterende perspektiv ud og belyse forskellige nuancer af problematikken, 

hvilket undertiden har påvirket bearbejdningens dybde og refleksionsniveau. Endvidere 

er det muligt, at en anden interviewer havde fået helt andre beskrivelser af 

informanternes virkelighed og derved skabt et andet perspektiv i dialog med teksten. 

Det væsentlige er imidlertid om en læser, der anlægger samme synspunkt, som jeg har 

artikuleret i denne opgave, også kan se, hvad jeg har set, uanset om man er enig deri 

eller ej, hvilket Giorgi (1985) beskriver som hovedkriteriet for kvalitativ forskning. 
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6.3 Perspektivering – idéer til videre forskning 

På baggrund af undersøgelsens fund og resultater fra andres forskning, er der i 

tilknytning til arbejdsprocessen opstået inspiration til at videregive følgende idéer til 

mere omfattende undersøgelser inden for forskningsfeltet i dansk psykiatri: 

 

- En undersøgelse, som sammenholder den sindslidendes, familiens og den 

psykiatriske sygeplejerskes forventninger til dialog og samarbejde i et forsøg på 

at klarlægge muligheder for en fælles platform i praksis. 

- En undersøgelse, som søger at klarlægge psykiatriske sygeplejerskers holdninger 

og forventninger til formaliseret pårørendekontakt. 

- Videre studier af tidsperspektivets betydning for sygeplejerskens kontakt med 

familien til personer med skizofreni. 

- En feltundersøgelse, som søger at afdække, hvordan familien til mennesker med 

skizofreni viser sig i psykiatriske sygeplejerskers handlinger i klinisk praksis. 

- En komparativ undersøgelse af sygeplejerskers holdninger til familien til 

mennesker med skizofreni i henholdsvis den sygehusbaserede psykiatri, 

distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. 

- Videre undersøgelser af, hvordan sygeplejersker i psykiatrien tolker 

tavshedspligten i mødet med familien til mennesker med alvorlige, langvarige 

sindslidelser sammenholdt med sygeplejersker i somatisk klinisk praksis, hvor 

en specifik lidelse har en klart defineret årsagssammenhæng. 

- En undersøgelse af, hvorvidt holdninger til familien har sammenhæng med 

uddannelsesniveau blandt psykiatriens fagfolk. 

 

Mit ærinde har først og fremmest været en argumentation for, at erkendelse af 

problemers eksistens i klinisk praksis er første skridt på vejen til udvikling af en 

kvalitetskultur i dansk psykiatri, hvor det er vanskeligere at ændre holdninger end at 

tilføre ny viden. Det er derfor mit ønske, at dette speciale kan bidrage med at fastholde 

opmærksomhed på forskningsfeltet. 
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Bilag 1 
 
Interviewguide 
Briefing: 

Kort afklaring af situationen og formål med projektet. 

I denne samtale ønsker jeg at høre, hvordan du som psykiatrisk sygeplejerske oplever 

det at være i kontakt med familien til voksne som lider af skizofreni, som er indlagt i 

din afdeling. Jeg ønsker at undersøge, hvilke oplevelser du har med familien til 

mennesker som lider af skizofreni, og hvad du oplever som vigtigt i mødet med 

familien. 

Med familien mener jeg forældre, søskende og andre, som er nært beslægtede med den 

sindslidende. Det er altså ikke støtte/kontaktpersoner, bekendte eller lignende. 

Det er ikke mit ærinde at skulle afdække en eller anden form for sandhed omkring 

denne kontakt, eller vurdere, hvorvidt det du fortæller er ’rigtigt’ eller ’forkert’. 

Det jeg gerne vil vide noget om, er dine oplevelser, erfaringer, tanker, følelser m.v. 

omkring familien. 

Interviewet skal bruges til at undersøge, hvad du synes har betydning i denne kontakt. 

Det er et led i mit speciale, og det er kun mig der får adgang til båndoptagelserne. 

Vi har ca.1 time til rådighed, alt efter hvordan vi kommer rundt om emnet. 

Har du spørgsmål inden vi starter? 

Underskrift af samtykkeerklæring. 

 

 

Personoplysninger 

Køn, alder, uddannelse, erfaring som sygeplejerske, erfaring fra voksenpsykiatrien, 

erfaring fra pågældende afdeling. 

 

 

Sygeplejerskens forhold til familien 

Fortæl hvordan du som sygeplejerske oplever kontakten med familien til patienter med 

skizofreni. 

Hvad mener du har indflydelse på din kontakt med familien? 

Hvad gør du for at skabe og vedligeholde kontakt? 
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Oplevelser i kontakten med familien

Hvilke tanker har du omkring familiens betydning for det sindslidende menneske? 

Hvornår oplever du familien som en støtte for deres sindslidende familiemedlem? 

Hvilke tanker har du om familien som en ressource i forbindelse med din professionelle 

rolle? 

Fortæl hvad der har haft betydning i situationer hvor du oplever, der har været en god 

kontakt. 

Hvilken betydning har den gode kontakt fået for dialog og samarbejde med familien? 

Har du i din tid som psykiatrisk sygeplejerske oplevet forhold som har vanskeliggjort 

eller hindret kontakt med familien til skizofrene? 

Hvordan har vanskelighederne vist sig? 

Hvad tror du var med til at vanskeliggøre eller hindre kontakt? 

Har du oplevet, at reaktioner fra familien har hindret/besværliggjort et ellers godt forløb 

med den sindslidende? 

Hvordan kom det til udtryk? 

Hvordan reagerede du i situationen? 

Hvilken betydning fik det for den fortsatte kontakt med familien? 

 

 

Tanker om årsager til skizofreni 

Hvilke forhold mener du har betydning for udvikling af skizofreni? 

Hvad mener du har haft betydning for dine tanker omkring årsagssammenhænge? 

Hvorfra stammer din faglige viden om årsager til skizofreni? 

Er der teorier du særligt lægger vægt på? 

Hvordan anvender du din viden om skizofreni i arbejdet som sygeplejerske? 

Hvad gør du for at udbygge din viden? 

Hvilke forestillinger tror du familien har om skizofreni? 
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Holdninger til formaliseret samarbejde med familien 

Har afdelingen en formaliseret pårørendepolitik? 

Hvad er din holdning til formalisering af kontakt med familien? 

 

 

Debriefing for åben båndoptager 

Jeg trækker hovedpunkter fra samtalen frem, som handler om, hvad jeg umiddelbart har 

fået ud af interviewet. 

Afslutning: ”Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du mere du vil sige, før vi slutter 

samtalen”? 
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Bilag 3 
 
Skriftlig henvendelse til sygeplejerskerne med samtykkeerklæring 
 
 
 
Jeg henvender mig til dig med en anmodning om at deltage i et forskningsprojekt. 
Jeg hedder Lisbet Bøllingtoft. Jeg er sygeplejerske, lærer på Sygepleje- og 
Radiografskolen i Københavns Amt, og er aktuelt specialestuderende på 
Kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Århus Universitet. 
Det er som led i udarbejdelsen af mit speciale, at jeg henvender mig til dig. 
Min undersøgelse handler om, hvordan du som sygeplejerske oplever det at være i 
kontakt med familien til mennesker med skizofreni, som er indlagt i den afdeling, hvor 
du arbejder. 
Dette vil jeg gerne interviewe dig om. 
Såfremt du siger ja til at deltage i projektet, vil jeg interviewe dig 1 gang i ca. ½-1 time. 
Interviewet bliver optaget på bånd, og vil foregå indenfor din normale arbejdstid. 
Interviewene er fortrolige, og i min offentliggørelse af undersøgelsens resultater vil 
enkeltpersoner ikke kunne identificeres. Ved projektets afslutning vil båndene blive 
slettet. 
Projektet er anmeldt til Datatilsynet efter Lov om behandling af personoplysninger, og 
Datatilsynet har givet tilladelse til projektets gennemførelse. 
Det er selvfølgelig helt frivilligt, om du vil deltage, ligesom du til enhver tid kan trække 
dit tilsagn tilbage. 
Hvis du, efter at have læst dette, ønsker at deltage i projektet, eller har spørgsmål til 
undersøgelsen, vil jeg bede dig kontakte mig telefonisk eller via e- mail. 
 
Jeg vil bede dig underskrive nedenstående erklæring, når vi mødes. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Lisbet Bøllingtoft 

Tlf.: 44 98 52 77 
Mobil:26 28 52 77 

E-Mail: lisbets@ofir.dk 
 

 
Jeg bekræfter hermed, at jeg samtykker i at deltage i projektet efter at have modtaget 
mundtlig og skriftlig information om dette. 
Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst kan trække 
mit tilsagn om deltagelse tilbage. 
 

 
 

Dato                      Underskrift      
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