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Resume 
 
”Nogen af os er der jo”: En undersøgelse af den psykosociale pleje i mødet mellem 

den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken 

 

Formålet var, at udvikle viden om den psykosociale pleje i mødet mellem den vågne 

intuberede patient og intensivsygeplejersken. Baggrunden var en eksisterende divergens i 

intensivpatienten og -sygeplejerskens oplevelse af pleje og omsorg i intensivafdelingen. 

  

Merry Scheels interaktionelle sygeplejepraksisteori var den sygeplejefaglige ramme i 

det kvalitative deltagerobservationsstudie kombineret med et kvalitativt 

forskningsinterview. Informanterne var, tre intensivpatienter og otte 

intensivsygeplejersker fra en højteknologisk intensivafdeling samt én tidligere 

intensivpatient. Det empiriske materiale blev analyseret og fortolket ud fra en 

fortolkningsstrategi inspireret af Paul Ricoeur s trefoldige mimesis. 

 

Tre temaer for den psykosociale pleje i mødet: kontakt, information og interaktion, blev 

identificeret. Konklusionen var, at divergens mellem intensivsygeplejerskens intention og 

handling betød, at hun anså sin sygepleje som god og professionel, skønt patientens 

psykosociale behov blev overset. 

 

Fundene kan medvirke til at øge intensivsygeplejerskens bevidsthed om og fokus på 

intensivpatientens psykosociale behov i mødet. Der er dog behov for yderligere udforskning 

på området. 

 

Keywords: deltagerobservation, forskningsinterview, handlemåder, information, 

intensivsygepleje, interaktion, intuberede patient, kritisk hermeneutik, 

kontakt, Merry Scheel, omsorg, Paul Ricoeur, psykosocial sygepleje.  
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Summary 
 
“Some of us are actually aware, you know” A study of the psychosocial nursing in 

the encounter between the awake intubated patient and the critical care nurse 

 

The aim was to develop knowledge of the psychosocial nursing during the encounter 

between the conscious intubated patient and the critical care nurse. The background was 

an existing divergence between the patient and nurse's experience of the care at the ICU.  

 

Merry Scheel’s interactional nursing practice theory was the framework used in the 

qualitative participant observation study combined with a qualitative research interview. 

The informants were three critical care patients and eight critical care nurses from an ICU 

as well as one earlier intensive care patient. The material was analysed as a combined text 

and interpreted using an interpretation strategy inspired by Paul Ricoeurs. 

 

Three themes emerged: contact, information and interaction. The conclusion was, that a 

divergence between the critical care nurse's intention and action meant that the patient's 

psychosocial needs were overlooked, even though the nurse considered that her nursing was 

good and professional. 

 

The findings contribute to increasing the critical care nurse’s consciousness of and focus on 

the patient’s psychosocial needs during the encounter. Further research would develop a 

richer picture of these encounters. 

 

 

 

Keywords: Care, contact, information, intensive care, hermeneutics, interaction, 

interview, intubated patient, Merry Scheel, participant observation, 

phenomenology, psychosocial nursing, Paul Ricoeur.  
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Kapitel 1  Indledning  
 
Dette kandidatspeciale beskriver resultatet af et studie omkring den psykosociale pleje i 

mødet mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken. Der indledes med 

baggrunden for problemområdet og en redegørelse af eksisterende viden inden for 

problemfeltet. Specialets referenceramme og metode beskrives, fundene fortolkes kritisk og 

diskuteres i relation til specialets referenceramme samt relevant videnskabelig viden. Den 

anvendte metode diskuteres og slutteligt konkluderes og perspektiveres med afsæt i 

undersøgelsens problemstilling, formål og fund. 

  

I dette kapitel redegøres der for problematikken i mødet mellem den vågne intuberede 

patient og intensivsygeplejersken, som vurderes via en litteratursøgning. Herudfra 

afgrænses specialet til at undersøge et fokuseret studiespørgsmål samt formål. 

 

Baggrund  
I det danske sygehusvæsen foretages et stadigt stigende antal kirurgiske indgreb, akutte 

som elektive. Det skyldes bl.a., at flere sygdomme kan behandles og helbredes ved 

operativ-, medicinsk- og teknologiskbehandling. Overlevelsesraten for svært kritisk syge og 

traumatiserede patienter er således markant forbedret. Det betyder, at grænsen for operative 

indgreb, genoplivning eller livsforlængende behandling er rykket, så ældre(> 80 år) og 

sårbare patienter i højere grad end tidligere behandles og forsøges 

helbredt(Sundhedsstyrelsen 2001;Sundhedsstyrelsen 2008). Når ældre eller sårbare 

patienter opereres, stiger risikoen for komplikationer, det betyder at flere patienter fordrer 

intensiv pleje og behandling, herunder længerevarende respiratorbehandling(Lindgren & 

Ames 2005).  

 

Dertil kommer, at den medicinsk-teknologiske udvikling har medført en mere skånsom 

respiratorbehandling. Fx er patientens fysiske ubehag og belastning af 
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respiratorbehandlingen1 mindre end tidligere, pga. forbedret udstyr. Ligeledes har nye 

medicinpræparater2 betydet en mere effektiv smertebehandling(Burchardi 2004;Schaffrath, 

Kuhlen, & Tonner 2004a;Sessler & Varney 2008). Den medicinsk-teknologiske udvikling 

har medført, at respiratorpatienten trods kritisk sygdom, ikke absolut behøver at være 

sederet, relakseret og komatøs som tidligere. Det betyder, at respiratorpatienten er mere 

vågen og intensivsygeplejerskens plejeaktiviteter i mødet med intensivpatienten er ændret.  

 

Disse nye og ændrede plejeaktiviteter resulterer i, at respiratorpatientens psykosociale 

behov bør afdækkes og integreres i intensivsygeplejen. Begrebet psykosocial henviser i 

dette speciale til intensivsygeplejerskens evne til at se den vågne intuberede patient bag den 

kritiske sygdom, teknikken og respiratoren. Den psykosociale pleje indbefatter bl.a. 

emotionelle reaktioner, livskvalitet, mestring af situationen, nærhed og afstand samt 

tryghed(Hedlund et al. 2008;Lyngaa & Bidstrup Jørgensen 2007;WHO 2008). Begrebet 

psykosocial pleje er således et centralt begreb i specialet og betragtes som bredere end 

psykisk pleje. 

 

Litteraturgennemgang 
Afsnittet redegør for litteratursøgningen, der er grundlaget for vurdering af 

litteraturgennemgangen af den eksisterende viden om psykosocial pleje i mødet mellem 

intensivpatient og -sygeplejerske. Vurderingen vil være baggrund for afgrænsning af 

specialets formål og problemstilling. 

Litteratursøgning 
Litteratursøgningen tager afsæt i en pilotsøgning3 på Google med overordnede søgetermer4 

for at udfolde problemområdet og identificere kvalificerede søgetermer. Herefter anvendes 

                                                 
1 Moderne respiratorbehandling: Kan individualiseres, så patienten, efter evne, kan følge sit eget 
respirationsmønster, dertil er de invasive katetre og andet udstyr er tyndere og blødere(Burchardi 2004). 
2 Moderne medicinpræparater: Betyder at behandlingen ofte kan tilpasses patientens individuelle behov, den 
kliniske problemstilling samt reduceret bivirkninger, såsom træthed, kvalme og tab af 
orienteringsevne(Schaffrath, Kuhlen, & Tonner 2004b).  
3 Pilotsøgning: hurtig, indledende og ustruktureret søgning(Willman & Stoltz 2003) 
4 De overordnede søgetermer siger noget om intensivpatienten, intensivsygeplejersken, 
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de fundne termer til søgning i elektroniske databaser. Termerne er: 

”intensivsygepleje(rske)”, ”intensivpatient(er)”, ”intubation”, ”møde”, ”oplevelser”, 

”relation”, ”respirator”, ”psykosocial” og ”sygepleje.” 

 

Databaserne: Cinahl, Cochrane Library, Embase, PubMed, PsykInfo og SveMed+ blev 

anvendt. Desuden blev databaserne Bibliotek.dk og Nordart anvendt i søgning efter danske 

og nordiske artikler, der ikke er inkluderet i de internationale databaser. Søgningen blev 

afgrænset til peer reviewed tekster på engelsk, tysk eller nordiske sprog, publiceret efter 

1995, med tilgængelig abstrakt og referencer. Limiteret til voksne(+19 år), indlagte 

patienter, uden kognitivt deficit. Søgeordene blev specificeret i databasernes 

tesaurusredskab, hvilket skabte overblik over søgeordets kategorisering og frasorterede 

uønskede referencer(Forsberg & Wengström 2003). Booleske søgeoperationer blev anvendt 

samt en kombination af systematisk bloksøgning og en mere usystematisk kædesøgning. 

Endvidere tilmeldte jeg mig relevante e-tidsskrifters alert-funktion, der under 

specialeskrivningen løbende gav meddelelse om nye artikler på området. 

 

Afgrænsning og limitering medførte, at søgningen specifikt var rettet mod de valgte 

nøgleord. Inklusionskriterier var: sygepleje, støtte og omsorg til intensivpatienter. 

Artiklerne blev vurderet i forhold til aktualitet, relevans og gyldighed. Der blev kædesøgt i 

de inkluderede referencer, indtil feltet var udtømt, velvidende at andre søgetermer og -baser 

kunne have resulteret i andre referencer. 

Resultat af litteratursøgning 
Afsnittet redegør for den viden, som er fremkommet ud fra vurdering af de inkluderede 

referencer i litteratursøgningen. 

  

Søgningen viser, at den psykosociale pleje på intensivafdelingen er sparsomt afklaret. Dette 

søgeresultat kan skyldes forskellige årsager, fx forkerte eller for (u)specificerede søgeord 

                                                                                                                                                     
sygeplejeinterventioner, psykisk- eller psykosocial sygepleje, intensivpatient og -sygeplejerskerelation, 
respiratorbehandling og at være vågen. 
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og at emnet ikke er særligt belyst. Gentagelse af tesaurus- og litteratursøgningen viste, at de 

anvendte søgetermer er bedst egnede og at det reelt er sparsomt belyst.  

 

Litteratursøgning resulterer i 86 referencer i relation til det psykosociale aspekt og samspil 

mellem intensivpatient og -sygeplejerske. Artiklerne belyser forskellige perspektiver på 

sygeplejen i den højteknologiske intensivafdeling, herunder omsorg, kommunikation, etik 

samt intensivpatientens oplevelser, sequelae og behov for rehabilitering efter udskrivelse 

fra intensivafdelingen. Studierne anvender forskellige designs og metoder, om end 

retrospekte kvalitative interviewstudier fremtræder som hyppigst anvendt. 

 

Et retrospekt studie beskriver betydningen af social støttes under indlæggelse på 

intensivafdeling. Studiet finder, at kvalitet og individualitet af social støtte er vigtigere for 

intensivpatienten end antallet af relationer og besøgende(Hupcey 2001).  

 

16 studier beskriver patientens sequelae, fysisk og psykisk rehabilitering udover to døgn på 

intensivafdeling. Det fremgår, at den kritiske syge intensivpatient får fysiske og 

psykosociale sequelae efter et langvarigt intensivophold. Et casekohorte studie af relationen 

mellem angst og erindringer fra intensiv viser, at 33 ud af 45 patienter har PTSD5 relaterede 

symptomer otte uger efter udskrivelsen(Jones et al. 2001). Et interviewstudie finder, at ni 

tidligere respiratorpatienter(>72 timer), fortsat har PTSD-relaterede symptomer et år efter 

opholdet på intensiv(Löf & Ahlström 2006). Andre studier viser, at mere end halvdelen af 

intensivpatienterne har psykosociale sequelae 18 måneder efter udskrivelsen, hvorimod den 

fysiske rehabilitering er forbedret markant i samme periode(Capuzzo et al. 2001;Gardner 

& Sibthorpe 2002;Pattison et al. 2007). Andre påpeger, at oplevelsen og graden af 

livskvalitet ved udskrivelse har betydning for den enkeltes fremtidige genoptagelse af 

arbejds- og fritidsliv(Bergen 2005;Russell 1996). Outcome har således betydning for såvel 
                                                 

5 PTSD: Posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatisk stresstilstand (PTSD fra engelsk Post 
Traumatic Stress Disorder), er en psykisk tilstand, der kan opstå efter voldsomme hændelser af 
katastrofelignende karakter. Fx krigshandlinger, tortur, bilulykker, naturkatastrofer eller et pludseligt og 
uventet tab, af en man er nært knyttet til(Wikipedia 2008b).  
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individet som for samfundet. Fund viser derimod ikke i hvor lang tid efter intensivforløbet, 

at patienterne oplever psykosociale sequelae.  

 

Patientens erindringer fra intensivopholdet, herunder omsorg, sygepleje og intensivmiljø, 

belyses i 17 artikler. Alle studiernes empiriske materiale er retrospektive interview- eller 

spørgeskemaer. Det fremgår, at patienten hyppigst erindre angst, tørst, ensomhed, mareridt, 

dehumanisering, hallucinationer og manglende kontrol(Fredriksen & Ringsberg 

2007;Magarey & McCutcheon 2005;Swaiss & Badran 2004). Et studie med 295 

informanter viser, at insufficient kommunikation i intensivforløbet påvirker patientens 

rehabiliteringsproces(Russell 1999). Studierne tyder på, at den psykosociale pleje er svær at 

håndtere for såvel patient som sygeplejerske. Dette ses ved patienters kognitive problemer, 

såsom angstanfald, mareridt, PTSD og depression efter et længerevarende 

intensivophold(Adamson et al. 2006;Fredriksen & Ringsberg 2007;Löf & Ahlström 2006). 

Et studie af patienters liv ti år efter intensiv viser, at finde mening, eksistentielt og åndeligt, 

ofte bliver signifikant for måden at leve på efter kritisk syg og indlæggelse på 

intensiv(Storli, Lindseth, & Asplund 2008).  

 

Flere studier efterspørger opfølgende samtaler mellem patient og intensivafdeling, for at 

afhjælpe psykosociale gener. Ti studier fokuserer på den psykiske rehabilitering i 

efterforløbet, dvs. intensivpatientens bearbejdning af opholdet på intensiv, under den 

fysiske rekonvalens. Tre studier udforsker udvikling, opfølgning og effekt af opfølgende 

samtaler(Cutler et al. 2003;Maddox, Dunn, & Pretty 2001;Pattison, Dolan, Townsend, & 

Townsend 2007). To studier berører brug af dagbøger med daglige beskrivelser af miljø, 

besøgende, handlinger etc., ting af betydning for patienten(Combe 2005;Egerod et al. 

2007). Et studie introducerer begrebet transitional care6, hvor fokus er overgangen mellem 

at være indlagt på intensiv og overflyttet til en almindelig sengeafdeling(Chaboyer, James, 

& Kendall 2005). Forskning i patientens psykiske rehabilitering vidner om en begyndende 

                                                 
6 Transitional Care: Care provided before, during, and after the transfer of an ICU patient to another care unit 
that aims to ensure minimal disruption and optimal continuity of care for the patient. This care may be 
provided by ICU nurses, acute care nurses, physicians, and other healthcare professionals(Chaboyer, James, 
& Kendall 2005). 
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interesse for patientens psykosociale behov i det intensive regi. Forskellige redskaber, 

metoder og effekten heraf udforskes, i relation til at hjælpe intensivpatienten med at mestre 

oplevelser fra intensiv samt overgangen mellem at være akut kritisk syg til at være 

rehabiliterings patient. 

Hovedparten af fund i litteratursøgningen belyser sygeplejerskens pleje- og 

omsorgshandlinger i relation til intensivpatienten. 33 studier og to sygeplejefortællinger har 

et bredt perspektiv på den højteknologiske intensivafdeling. Der forskes i kommunikation 

med den intuberede patient, søvn og hvile, angst og smerter, plejeinterventioner, evidens og 

patientsikkerhed(Albano et al. 2005;Couchman et al. 2007;Coyer et al. 2007;Pope, Nel, & 

Poggenpoel 1998). I relation til forskningsområder pointere flere studier, at 

intensivsygeplejerskens udfordring er at skabe en balance mellem teknologi og mennesket i 

sengen, da intensivpatientens behov er en nuanceret pleje(Almerud et al. 2008;Beeby 

2000a). Ud fra fænomenologiske beskrivelser af intensivsygepleje og teknologisk sygepleje 

er det hovedsageligt patientens fysiske behov og velvære der er i fokus. Et review 

konkludere, at god professionel sygepleje til den intuberede patient indbefatter velvære ved 

personlig hygiejne, reducering af stressorer samt lejring(Coyer, Wheeler, Wetzig, & 

Couchman 2007). Interview- og spørgeskemastudier viser, at intensivsygeplejersken ser sin 

sygepleje til intensivpatienten som integritetsfremmende, værdig og omsorgsfuld om end 

kompleks(Beeby 2000a;Beeby 2000b;Bunch 2002;Couchman, Wetzig, Coyer, & Wheeler 

2007;Coyer, Wheeler, Wetzig, & Couchman 2007;Hawley & Jensen 2007). 

Litteratursøgningen vidner alligevel om en vis divergens, idet sygeplejersker og patienter 

beskriver oplevelsen af sygeplejen forskelligt.  

Der er ikke konsensus blandt sygeplejerskerne. Nogen beskriver pleje og omsorgen som 

opgaveorienteret, men også omsorgsfuld, anerkendende og nærværende. Omsorgen 

beskrives dog ofte gennem sygeplejeinterventioner(Wilkin & Slevin 2004). Andre tegner et 

anderledes billede, fx to sygeplejefortællinger(Irvine 1995;Posselt 2000). En fortælling 

viser, at sygeplejersken kan opleve teknologisk sygepleje og behandling som 

overskyggende i relation til god professionel sygepleje, hvor pleje bliver til 

plejelidelse(Posselt 2000). En anden berører intensivpatientens perception trods sedation og 
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semikomatøs tilstand. En situation hvor plejepersonalet verbalt i plejesituationen har 

udtrykt ubehag over patientens adipositas, da patienten efter extubation giver udtryk for at 

have hørt og oplevet disse nedladende bemærkninger(Irvine 1995). Sygeplejeberetningerne 

tyder på en oplevelse blandt intensivsygeplejersker af, at de udfører en god fysisk 

sygepleje, hvorimod den psykiske og emotionelle pleje negligeres.  

En indholdsanalyse af fire patientberetninger(Gutte 1997;Meiniche 2003;Petersen 

1996;Ruiz 1993) om oplevelser og erfaringer fra bl.a. intensivafdelingen viser, at patienten 

ofte oplever dehumanisering, ensomhed og manglende eksistens under 

indlæggelse(Abildgren Schultz 2007). Patienterne ytrer dette på forskellig vis(Bilag 1), 

herunder er eksempler på meningsbærende udsagn:   

 

Der var sygeplejersker, som konstant rodede med medicin, slanger og 
apparater. Vaskede, redte hår og børstede tænder. Men der var – som jeg 
erindrer det – ingen, der satte sig ved min seng og talte med mig. Eller 
forklarede, hvad det alt sammen gik ud på(Meiniche 2003:60). 
 
 
Omsorgen bliver ikke prioriteret, den må man stjæle sig til. Der er ikke tid til 
patientens psyke. Det vigtigste er vel også at hun overlever fysisk, det fylder i 
statistikken, og det kan man måle på uden at spørge patienten(Petersen 
1996:124). 
 
 

Paradoksalt er der divergerende oplevelser af den ydede pleje og omsorg på 

intensivafdelingen, både blandt patienter og sygeplejersker. Intensivpatientens psykosociale 

behov kan være nedprioriteret, sygeplejerskens plejetiltag utilstrækkelige eller handlinger, 

intentioner og kvalitet af den psykosociale pleje kan være modstridende. Patientens 

erindringer kan være virkelighed eller oplevet virkelighed konstrueret ud fra enkeltstående 

oplevelser, drømme og hallucinationer. Det vidner dog om et behov for studier af mødet 

mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken. 
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Opsummering 
En kritisk vurdering af de inkluderede studier peger på manglende viden om den 

psykosociale pleje på intensivafdelingen. Intensivpatienten er ofte kritisk syg, hvorfor det i 

akutte situationer fordres at sygeplejersken prioriterer den livreddende, tekniske og 

instrumentelle sygepleje. Ud fra litteraturgennemgangen vurderes den instrumentelle 

tilgang til patienten at overskygge den eksistentielle og psykosociale pleje og omsorg hos 

den stabile kritisk syge patient. Om end der betragtes at være et begyndende fokus i det 

intensive regi, hvilket bl.a. fremgår af referencer om patienters psykosociale problemer i 

efterforløbet. Resultatet af litteraturgennemgangen peger på en divergens mellem 

intensivpatient og -sygeplejerskens oplevelser af den psykosociale pleje. En overvægt af 

retrospektive interviewundersøgelser, der fokuserer på psykisk rehabilitering efter et 

intensivt forløb, vidner om behov for indblik i og forståelse for, hvad der sker i mødet 

mellem patient og sygeplejerske. Det forekommer således relevant prospektivt at undersøge 

den psykosociale pleje i mødet.  

 

Afgrænsning og formål 
Afsnittet redegør for specialets afgrænsning, perspektiv og formål.  

 

Divergens mellem intensivpatientens og -sygeplejerskens oplevelse af den psykosociale 

pleje i mødet aktualiserer et prospekt studie af mødet. Intentionen må være at få indsigt i og 

udvikle viden om, hvad som reelt sker i mødet, da den eksisterende viden er retrospektive 

undersøgelser af dette møde. Specialet afgrænses til at fokusere på den psykosociale pleje i 

patient-sygeplejerske mødet, når patienten er vågen og intuberet. Det eksplorerende 

spørgsmål, som specialet belyser, er: 

 

 

På hvilken måde kommer den psykosociale pleje til udtryk i mødet 

mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken? 
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Formål 

Formålet med specialet er at udvikle viden, som giver indsigt i og forståelse for den 

psykosociale pleje i mødet mellem patient og sygeplejerske på en højteknologisk 

intensivafdeling. 

 

Begrebsafklaring 
I specialet indgår to centrale begreber ”at være vågen” samt ”psykosocial pleje”. Disse 

udlægges i den følgende tekst. 

At være vågen 
Forståelsen af at være vågen, tager afsæt i den biomedicinske terminologi(Figur 1). ”At 

være vågen” indbefatter kategorierne: vågen, døsig og apatisk. Det kan diskuteres, om 

den stuporøse patient bør indgå som vågen i studiet. Dette anskues som et 

gråzoneområde, hvor det nøje skal afvejes hvor grænsen går mellem stuporøs og 

semikomatøs. Grundet etiske overvejelser fravælges at inddrage patienter, der falder 

indenfor denne bevidsthedskategori, da de ikke kan give et informeret samtykke om 

deltagelse. 

Figur 1. Terminologi vedrørende bevidsthedsniveauer 

May respond with reflexive posturing when 
stimulated or may have no response to any 
stimulus

Comatose

Movements are purposeful when stimulated; 
does not follow commands or speak coherently

Semicomatose

Very hard to arouse; inconsistently may follow 
simple commands or speak single words or 
short phrases

Stuporous

Drowsy but follows simple commands when 
stimulated

Lethargic

May sleep more than usual or be somewhat 
confused on first awakening, but fully oriented 
when aroused

Awake
Normal Alert

             (Hudak, Gallo, & Morton 1998:615) 
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Psykosocial pleje 
Betydningen af begrebet psykosocial varierer afhængig af organisationer, discipliner og 

lande. En klar og entydig forståelse af begrebet findes ikke, hvilket skaber forvirring om 

definitionen af begrebet. I specialet forstås begrebet psykosocial som en syntese af 

forskellige artikler og bøgers beskrivelse af begrebet.  

 

Psykosocial pleje forstås som handlinger, der kan hjælpe et individ med tilpasning til, 

bearbejdning, mestring og forsoning af reaktioner på situationen, som individet befinder sig 

i. Negative psykosociale reaktioner, uanset alder, køn, etnicitet eller socioøkonomisk status, 

er følelser som fortrængning, vrede, frygt, stress, angst, depression, skyld og ensomhed. 

Den psykosociale pleje er centralt i fænomenet lidelse. Psykosociale plejehandlinger er fx 

aktiv lytning, empati, omsorg, varme, velvære, at fremme og inspirere til realistiske håb, 

øge individets selvopfattelse og selvværd samt støttende rådgivning. Plejen har til hensigt at 

støtte individet, således han igen bliver i stand til at tage beslutninger og generobre kontrol 

over sit liv. Studier viser at hyppigste årsag til dødstanker hos svært syge, er tab eller 

trussel om tab af autonomi, kontrol og selvbestemmelse, følelsen af uværdighed samt angst 

for at være til besvær eller være en byrde(Gill 1999;Hedlund, Ronne-Engstrom, Ekselius, & 

Carlsson 2008;Massie 2004;Priest 2002;WHO 2008).  

 

Synonymer 
I det efterfølgende vil afdeling og intensiv anvendes som synonym for den højteknologiske 

intensivafdeling, stuen som synonym for intensivstuen, sygeplejersken som synonym for 

intensivsygeplejersken og patient som synonym for den vågne intuberede patient. Ligeledes 

vil sygeplejersken benævnes som hunkøn og patienten som hankøn, medmindre andet er 

angivet. 
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Kapitel 2    Referenceramme 
 
Kapitlet beskriver betragtninger over specialets sygeplejefaglige, videnskabelige og etiske 

referencerammer. Først beskrives den sygeplejefaglige ramme, der tager afsæt i 

sygeplejerske og filosof Merry Elisabeth Scheels(ƒ1929-†2007) teori om den 

interaktionelle sygeplejepraksis. Derefter beskrives den videnskabsteoretiske ramme, med 

afsæt i hermeneutisk-fænomenologi inspireret af filosof Paul Ricoeurs(ƒ1913-†2005) 

kritiske tekstfortolkning. Den metodologiske ramme beskrives ud fra antropolog James P. 

Spradleys(ƒ1934-†1982) feltmetodiske tilgang til deltagerobservation samt psykolog 

Steinar Kvales(ƒ1938-†2008) forståelse af det kvalitative forskningsinterview. Slutteligt 

redegøres der for specialets etiske ramme for studiet af kritisk syge og sårbare patienter.  

 

Sygeplejefaglige ramme 
I specialets sygeplejefaglige ramme redegøres for Scheels interaktionelle sygeplejepraksis 

som praksisteori. Teorien er egnet til udforskning af mødet mellem patient og 

sygeplejerske, særligt når det enkelte menneske skal tilgodeses i forenede situationer af 

omsorg og højteknologisk sygepleje.  

 

Interaktionel sygeplejepraksis 
 
Merry Elisabeth Scheel. Scheel var en fremtrædende sygeplejeteoretiker med et stort 

engagement i udvikling af sygeplejen. I teoriudvikling har hun ladet sig inspirere af såvel 

danske som internationale filosoffer og teoretikere, bl.a. Juul Jensen, Løgstrup og Pahuus 

samt Benner, Gadamer, Habermas, Heidegger, Merleau-Ponty og Nodding(Scheel 2005).  

 

En tredje vej. Ifølge Scheel må sygeplejeteori bygge på filosofisk, videnskabsteoretisk og 

etisk indsigt for at kunne begrunde og udvikle sygeplejen samt udvikle handlinger, som kan 

give patienten større frihed og handlingskompetence. Scheel finder, at den nutidige 
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udvikling af sygepleje er problematisk, da de filosofiske og videnskabelige strømninger, 

der har påvirket sygeplejen repræsenterer to modstridende tilgange. En fundamentalistisk 

og en relativistisk tilgang til, hvordan viden om udøvelse af god professionel sygepleje bør 

udvikles. En fundamentalistisk tilgang, har til hensigt via videnskabelig forskning at skabe 

basis for evidens om god professionel sygepleje og hvordan der bør handles i en given 

situation. Problemet med den fundamentalistiske tilgang er, at en del af sygeplejens facetter 

ikke kan kvantificeres. En relativistisk tilgang har en grundtanke om, at den endegyldige 

sandhed ikke findes, dvs. at den gode professionelle sygepleje afhænger af den enkelte 

sygeplejerskes viden, holdninger og skøn i situationen. Problemet er, at sygeplejens kvalitet 

således varierer afhængig af den enkelte sygeplejerskes viden og holdninger(Scheel 2005).   

 

Scheel giver med teorien om den interaktionelle sygeplejepraksis et bud på en tredje vej, en 

middelvej. Tilgangen er praksis- og handlingsorienteret og eksisterer i spændingsfeltet 

mellem natur-, human- og samfundsvidenskaberne. Sygeplejersken har brug for 

vidensformer, som disse videnskaber udvikler for at forstå mennesket. Scheels begrundelse 

er, at der er noget unikt og generelt i enhver patientsituation, hvorfor ikke kun én metode 

kan anvendes til at finde viden om god professionel sygepleje. Metodevalget afhænger af, 

hvilken viden der søges. Interaktionel sygeplejepraksis er en ”både-og” teori, da den 

forsøger at samle, integrere og nuancere viden om og forståelse for det enkelte menneske 

og samfundet samt om pleje og omsorg(Scheel 2005). 

 

To niveauer. Teorien bevæger sig på to gensidigt påvirkende og uadskillelige niveauer, et 

universalistisk og et praksis niveau. På det universalistiske niveau er sygeplejersken styret 

af en ideologi om en lige og retfærdig fordeling af de sundhedssociale ressourcer, dvs. pleje 

og omsorg samt af at forbedre vilkårene for den svage. På praksisniveauet er sygeplejersken 

yder af pleje og omsorg til den enkelte patient i en konkret situation. Patient og 

sygeplejerske har hver især forskellige handlemuligheder, men det er situationens givne 

betingelser der er afgørende for, hvilke der kan effektueres(Scheel 2005). Teorien fokuserer 

på pleje og omsorg i relation til det situationsorienterede, konkrete praksisniveau. Pleje og 

omsorg betragtes som en håndgribelig proces, hvor mennesket i kraft af sin kropslighed kan 
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forbinde det kropslige, det erkendelsesmæssige og det sproglige med det 

handlingsmæssige(Scheel 2005). 

 

Hovedbudskabet i teorien om interaktionel sygeplejepraksis er, at sygepleje ses som en 

praksisdisciplin. Formålet er, at sygeplejersken skal hjælpe patienten til tilegnelse af et 

frigørende handlingspotentiale, i samspil med patient, pårørende og andet 

sundhedspersonale(Scheel 2005:264ff). Det betyder, at patienten i samarbejde med bl.a. 

sygeplejersken skal blive bedre til at tage vare på sig selv i sundhed og sygdom. Teorien er 

en moralsk praksis, hvis pleje- og omsorgskriterier er det hele menneske – krop, følelse og 

fornuft. Omsorgsrelationen er en etisk omsorg, uden forventning om modydelser. 

Patientens behov er i fokus, og hensigten er at handle til patientens bedste. Sygeplejerskens 

fokus er lydhørhed overfor og erkendelse af patientens emotionelle udtryk og behov 

gennem en nærværende og omsorgsfuld sygepleje. Den interaktionel sygeplejepraksis er:  

 

… præget af intersubjektivitet, hvor såvel kendsgerninger som værdier er 
tilgængelige, forståelige og åbne for fælles diskussion. Der er således 
integration af etiske og saglige kriterier, der må diskuteres i fællesskab i 
forhold til handlinger for og med patienten(Scheel 2005:268). 

 

Sygeplejersken skal aktivt medinddrage patienten i en åben debat om, hvad der i plejen har 

betydning for ham. I relation til den vågne intuberede patient, betyder dette, at 

sygeplejersken handler i situationen ud fra et sygeplejefagligt skøn. Skønnet er fundamentet 

for sygeplejersken handling i den aktuelle situation, heri inddrages faglig viden, erfaring og 

indsigt i den givne situation. Indsigt opnås gennem dialog med patient, pårørende og 

samarbejdspartnere. Teorien er altså ikke et idealbillede af virkeligheden, men initiativer til, 

hvordan sygepleje og omsorg kunne se ud(Scheel 2005).  

 

Grundlæggende handlemåder 

Den interaktionelle sygeplejepraksis præsenterer tre basale, gensidigt afhængige og 

kontinuerligt interagerende handlemåder, som sygeplejersken må integrere i sine 

handlinger: en kognitivt-instrumentel, æstetisk-ekspressiv og moralsk-praktisk. 
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Handlemåderne er ikke lige eksplicitte i alle sygeplejehandlinger, men for at patienten 

opnår den frigørende handlingskompetence, er det nødvendigt de integreres og 

medinddrages. Den kognitivt-instrumentelle handlemåde er aktiv, indgribende, målrettet og 

resultatorienteret. Den er mest fremtræden i fx en akut situation, hvor instrumentelle og 

tekniske sygeplejehandlinger dominerer og anvendes til at møde mennesket grundlæggende 

og livreddende behov. Den æstetisk-ekspressive handlemåde rummer selvrefleksion, 

selvfortolkning, selvforståelse og forståelse af den omkringliggende verden. Herunder hører 

også menneskets kulturelle værdier. Sygeplejersken analyserer og vurderer det 

betydningsfulde og centrale i den givne situation, med afsæt i forståelse af sig selv og 

patienten. Hun er åben overfor patientens oplevelser og deres betydning for patienten. Hun 

er empatisk og søger at opnå en horisontsammensmeltning7 med patientens forståelse og 

oplevelse af situationen, med henblik på meningssammenhæng for begge parter. 

Handlemåden er fx dominerede i relation til pleje og omsorg af en patient i en eksistentiel 

krise. Den moralsk-praktiske handlemåde indbefatter samfundets moralske og retslige 

spørgsmål, dvs. menneskets evne til at leve i et samfund og leve op til de gyldige etiske 

normer. Handlemåden ligger implicit i alle sygeplejehandlinger, den har betydning for og 

indflydelse på hele sygeplejerskens bevægerum samt på det, som patientsituationen fordre 

af hende. Den rummer sygeplejerskens evne til at etablere og bevare kontakt til andre 

mennesker(Scheel 2005). 

                                                 
7 Horisontsammensmeltning: Menneskets forståelseshorisont/forforståelse gør sig gældende i mødet med en 
anden person eller tekst og er under stadig opbygning via forståelsesprocessen. Mennesket reviderer sine 
fordomme/forforståelse i dette møde, hvorved en ny erkendelse opstår. Denne nye erkendelse betegnes som 
horisontsammensmeltning. Horisontsammensmeltning er en vekselvirkning mellem en tekst eller en anden og 
ens egen forståelseshorisont. Ikke at overtage modpartens horisont, men at lade sin egen forståelseshorisont 
påvirke(Kemp 2001:24ff;Ricoeur 1979:56ff).  
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Videnskabelige ramme  
Afsnittet beskriver specialets videnskabelige ramme, der består af en videnskabsteoretisk 

og en metodologisk del.  

 

Kritisk hermeneutik 
Ud fra en hermeneutisk-fænomenologisk tilgang med inspiration fra Paul Ricoeurs 

tænkning om den trefoldige mimesis, er det muligt at afdække de forskellige meningslag i 

analyse og fortolkning af tekstualiseret materiale. Dette til belysning af den psykosociale 

pleje i mødet mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken(Kemp 

1999a;Ricoeur 2002). 

 

Paul Ricoeur. Ricoeur betragtes som en af det 20. århundredes store tænkere(Kemp 

2001;Larsen 2003) og betegner sin tænkning kritisk hermeneutik. Han er i sit forfatterskab 

i dialog med og inspireret af forskellige filosofiske strømninger. Han er bl.a. optaget af 

spørgsmålet om forståelse og forklaring af menneskelig handling samt handling, tid og 

eksistens gensidige forhold. Ricoeurs begreb ”praktisk visdom” er inspireret af Aristoteles’ 

phronesis begreb, der er en praksisorienteret viden, hvor det enkelte menneske reflekterer 

over hvordan og hvorfor der handles i en given situation. Hensigten er at ændre 

eksisterende undertrykkende forhold samt at forbedre menneskets eget liv(Kemp 

2001;Ricoeur 1994;Ricoeur 2002).   

 

Hovedbudskabet i den kritisk hermeneutiske filosofi er, at den rationelle erkendelse og den 

fænomenologiske beskrivelse er begrænset, hvorfor den må suppleres med en 

fortolkningsteori. I fortolkningsteorien ”er selvet før det tænker” og befinder sig i en 

konstant søgen efter at opnå forståelse af sig selv og egen eksistens. Ricoeur forener herved 

refleksion og fortolkning, således det bliver muligt at forstå og fortolke menneskelig 

handling(Rendtorff, Raffnsøe, & Diderichsen 2003). 
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Menneskesyn. Ricoeur anser mennesket som et selv. Et selvfortolkende, etisk ansvarlig, 

ligeværdig, kropslig erfarende og samvittighedsfuld væsen, der desuden har en social 

identitet og er handlings- og kommunikativt orienteret. Altså et talende, handlende, 

narrativt menneske. Kun hvis en person sætter sig i et andet menneskes sted og forestiller 

sig selv som en anden, kan han forstå den anden som et sårbart menneske som ham selv. 

Hensigten er at kunne reflektere over sig selv i relation til den anden. Relationen er, ifølge 

Ricoeur, det væsentligste for selvet, da det er i relationen at anerkendelsen af den anden 

kommer til udtryk. Mennesket er således nødt til at gå omvejen over fortolkningen for at 

erkende sig selv(Kemp 2001;Ricoeur 1994;Ricoeur 2002).  

 

Helheder og enheder. Ricoeur betragter kritisk hermeneutik som en gyldig metode til at 

studere menneskets levede virkelighed, da den muliggør en kritisk tolkning af menneskets 

livsverden, ved at gøre tale til tekst. Tekst er, i Ricoeurs terminologi, enheder med en egen 

mening. Via en trefaset fortolkningsproces åbnes meningen op for indsigt og erkendelse af 

den menneskelige eksistens. Processen består af en primær refleksion, en sekundær 

strukturel analyse samt kritisk fortolkning af tekstens betydningsindhold. Det er en 

spirallignende proces, hvor erkendelse sker i samspil mellem enhedernes betydning og 

helhedens mening. Helheden er mere end summen af enhederne.  

 

Ricoeur beskriver forklaring og forståelse som gensidigt afhængige, hvor gensidigheden 

muliggør erkendelse af virkeligheden. Det betyder, at for at forklare, bør det kunne forstås 

og vice versa. Forståelse påvirker derved menneskets fremtidige handlen, fordi tænkningen 

er blevet ændret gennem fortolkningen(Ricoeur 1973a;Ricoeur 2002). 

  

Tekstbegrebet. I Ricoeurs tekstbegreb kan alt, tale, kropsprog og handling, beskrives som 

tekst, en fortælling af meningsbærende udsagn. Forud for enhver tekst er en hændelse, dvs. 

en menneskelig praksis, hvis mening kan fortolkes, når den er blevet til tekst. Alt kan ses 

som tekst, såfremt det tekstualiseres og derved åbnes for fortolkning. ”Tekst er enhver 

diskurs der er fæstnet ved skrift”(Ricoeur 1973b:102). Fortolkningen sætter læserens selv i 

spil og selvforståelse er målet. Omvejen over teksttolkning er nødvendig, da selvforståelsen 
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ikke er direkte tilgængelig. Teksten formidler selvforståelsen via fortolkning. I teksten 

frigøres forfatterens hensigt og objektivitet opstår, når meningsbærende handling bliver til 

skrift og dermed skaber en distance til forfatterens intention. Denne distance er nødvendig, 

hvis læseren skal løsrive sig fra forfatterens hensigt og tilegne sig den frie tekst. Teksten 

bliver en fælles sag, der siger noget om den levede virkelighed(Ricoeur 1973a). 

 

Fortolkning. Fortolkning er ikke virkelighed, derimod en forståelse af en konstrueret 

virkelighed. Teksten tolkes for at opnå ny indsigt og forståelse af en given situation og dens 

betydning. I fortolkningsprocessen gættes tekstens mening, da teksten er et objekt isoleret 

fra den primære intention. Målet er ”at forstå en forfatter bedre, end han forstod sig 

selv”(Ricoeur 1979). Teksten indeholder mere mening end forfatterens hensigt, hvorfor den 

er åben for forskellige tolkninger. Tekstfortolkningen har altså flere sandheder, afhængig af 

læserens forforståelse og erkendelse. Ifølge Ricoeur er tekstfortolkning mere 

sandsynlighedslogik end empirisk verifikationslogik. Den absolutte sandhed eksisterer 

ikke. Alligevel kan tolkninger være ukorrekte, en sandsynlig tolkning afhænger af 

argumentets tyngde(Kemp 1999b;Ricoeur 1979;Ricoeur 2002).  

 

Mimesis. Ricoeurs trefoldige mimesis er en trefaset fortolkningsproces, med rødder i 

Aristoteles’ Poetik8 og Augustins tidsanalyse9. Mimesis kan betragtes som et 

epistemologisk redskab til at forstå menneskelig praksis i et tidsforløb. En fortælling(tekst) 

skabes og når den indtages af et andet menneske, opstår der gennem fortolkning, en 

forståelse af og indsigt i menneskets livsverden, handlinger og følelsesliv. Teksten, et 

konstrueret billede af virkeligheden, formidler menneskets praktiske erfaring(forforståelse) 

af det der kommer før og efter en given hændelse(Kemp 1999b;Ricoeur 1973a).  

Mimesis’ tre faser benævner Ricoeur præfiguration, konfiguration og refiguration. 

Præfiguration indeholder det enkelte menneskes kontekst. Den oplevede livsverden og den 
                                                 
8 Poetik: hos Aristoteles betyder det at gå forud, at forestille noget. Aristoteles definerer Poetik som digterens 
efterligning af menneskets handlingsliv(mimesis af praksis). En hændelsesrække ordnet i en fortælling, som 
kan erfares af læseren(Kemp 1999b). 
9 Tidsanalyse: Det er Augustins studier vedrørende forholdet mellem den reelle fortid, nutid og fremtid og 
oplevelsen af disse(Rendtorff 2000;Ricoeur 2002). 
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forforståelse som individet har af denne virkelighed. Det er stoffet til den fortælling, der i 

konfiguration bliver til tekst. Konfiguration er fortællerens udlægning af begivenheder over 

tid, hvor forskellige elementer og begivenheder samles til en samlet fortælling. 

Fortællingen er indlejret i den kontekst, fortælleren oplever sin livsverden i. Når 

fortællingen omdannes til tekst, kan den blive genstand for videre fortolkning. Ved læsning 

forlader teksten forfatteren, men ikke den primære kontekst. Virkeliggørelsen af teksten 

sker i fortolkningen. Overgangen til refiguration sker idet teksten bliver læst. Refiguration 

er afslutningen af mimesis, skæringspunktet mellem tekstens og læserens verden. I dette led 

sker fortolkningen(Ricoeur 1973a;Ricoeur 1973b;Ricoeur 2002). 

Mimesis hjælper forskeren fra en hændelse, over skabelse af tekst, overfladeanalyse og 

dybdefortolkning til forklaring af den menneskelige praksis der ligger bag hændelsen. 

Ricoeur beskriver mimesis som en endeløs spiral, hvor fortællingen går gennem det samme 

punkt adskillige gange, om end på forskellige niveauer, hvorved de overskydende 

meningsbærende udsagn afdækkes. Fortolkningen sker i en proces, hvor både helheder og 

enkeltdelene betragtes og vurderes. Ricoeur ser fortolkning som forståelse af det 

meningsoverskud, der står foran teksten. Dette indebærer, at forskeren må gøre brug af sin 

kreativitet og må mistænke eller gætte tekstens meningsoverskud(Ricoeur 1970;Ricoeur 

1979;Ricoeur 2002).  

 

Fortolkningsstrategi 
Fortolkningsprocessen består af: naivlæsning, strukturanalyse og kritiskfortolkning. Det er i 

denne proces Ricoeurs mimesiske spiralen bliver synlig. Fortolkeren bevæger sig fra det 

skrevne ord og op over teksten. Forståelsen fremkommer ved at gå frem og tilbage mellem 

tekst og fortolkning. Naivlæsning er den første ukritiske læsning, hvor fortolkeren opnår et 

helhedsindtryk og lader teksten blive vedkommende og fortolkerens begyndende tilegnelse 

noteres. I strukturanalysen træder forklaringer af tekstens temaer frem og teksten opdeles i 

betydningsenheder. Disse temaer og betydningsenheder relateres til den naive læsnings 

overordnede temaer. Strukturanalysen beskæftiger sig med, hvad teksten siger. I kritisk 

fortolkning bliver de betydningsenheder og temaer, der træder frem fortolket. 
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Meningsoverskuddet, dvs. enheder der tilsammen er mere end helheden, åbner sig for 

læseren. Fortolkeren bevæger sig mellem den konkrete tekst og det almene. Herved forstås, 

at de enkelte observationer og interviewet gennem mimesis bliver til tekster, der åbner op 

for en fælles forståelse og fortolkning af livsverdenen, dvs. den psykosociale pleje i mødet 

mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken(Hounsgaard 

2004;Pedersen 1999;Ricoeur 1979). 

 

Det genererede materiale fra deltagerobservation og interview vil i den naive læsning og 

strukturanalysen bearbejdes hver for sig. Herefter samles materialet i den kritiske 

fortolkning i tværgående temaer, der beskriver det, der sker og italesættes i mødet mellem 

den vågne intuberede og intensivsygeplejersken. I den kritiske fortolkning, fortolkes og 

diskuteres de fremkomne temaer. 

 

Deltagerobservation 
Da den eksisterende viden overvejende er retrospektive studier af oplevelser fra 

intensivpatienter og -sygeplejersker, vælges at udføre et prospektivt studie med et 

etnografisk afsæt.  

 

Etnografi. Etnografi10 er kvalitative beskrivelse af menneskelig, social handling og 

fænomener, baseret på feltarbejde og herigennem deltagerobservation. Den kan bidrage til 

at beskrive og forklare regelmæssigheder og variationer i menneskelig social adfærd, 

gennem observation af bl.a. kropssprog, naturlige objekter samt emotionelle tilstande. 

Formålet er at undersøge betydningen af adfærden for at forstå både den eksplicitte og den 

tavse kulturelle viden. Det vurderes derfor som en egnet metode til at udforske den sociale 

situation, i mødet mellem den vågne intuberede patient og sygeplejersken11. Etnografisk 

                                                 
10 Etnografi: refererer til den kvalitative beskrivelse af menneskelige og sociale handlinger og fænomener, 
baseret på feltarbejde og herigennem deltagerobservation. Etnografi benyttes ofte som ensbetydende med 
antropologi i Danmark, alligevel refererer etnografi i højere grad til det beskrivende element og anses derfor 
som mere specifikt begreb end antropologi, der betyder læren om mennesket(Wikipedia 2008a). 
11 Spradleys tænkning om deltagerobservation er tidligere anvendt i sygeplejeforskningen som metode til at 
forstå sociale situationers betydninger og konsekvenser for det enkelte menneske og dennes 
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feltarbejde betyder, at forskeren deltager i det pågældende felts hverdagsliv, stiller 

spørgsmål, interviewer informanter, observerer, tager feltnoter etc. Spradleys feltmetodiske 

tænkning om deltagerobservation giver en tilgang til at forstå det, der sker i mødet med 

patient og sygeplejerske og anvendes som inspiration til en ramme for de planlagte 

etnografiske observationer (Spradley 1980).  

 

Deltagerobservation. Spradley inddeler den etnografiske forskningscirkel i tolv trin, fra 

lokalisering af en social situation, over feltarbejde og analyse, til en skriftlig etnografi. 

Problemstillingen i dette speciale er identificeret og analyse- og fortolkningsstrategien er 

inspireret af Ricoeurs trefoldige mimesis. Det er således Spradleys beskrivelse af de tre 

observationsfaser, deskriptiv, fokuseret og selektiv, der inddrages i studiet af mødet mellem 

patient og intensivsygeplejersken. 

 

Deltagerobservation kan udføres i alle sociale situationer, uanset størrelse og placering. 

Den sociale situation identificeres ved tre grundelementer: sted, aktører og aktiviteter, hvis 

hensigt er, at etnografen kan lokalisere sig selv, observere og blive engageret i situationens 

aktører og aktiviteter. Disse elementer kan ikke udtømme den sociale og kulturelle 

betydning alene, men fungerer som et springbræt til at forstå hvad der sker i mødet mellem 

patient og sygeplejerske på intensivafdelingen. Spradley ligestiller deltagerobservation med 

måden hvorpå mennesker møder ukendte sociale situationer. Observationens fokus ændrer 

sig i løbet at feltarbejdets forløb, hvor etnografen bliver mere og mere fokuseret i sin 

observation. Som figur 2 viser, består deltagerobservationen af tre faser, hver med sit fokus. 

Faserne adskilles af analyse som fører etnografen fra den ene fase til den næste.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     
livsverden(Elgaard Sørensen 2006;Hounsgaard 2004;Ploug Hansen 1995) 
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Figur 2. Oversigt over deltagerobservationens tiltagende fokus og nuancering 

Deskriptive 
observationer

Fokuserede 
observationer

Selektive
observationerAnalyse Analyse

 

Deltagerobservationens tre faser. Første fase, den deskriptive observation, forsøger at 

opfange så meget som muligt. Det betyder, at etnografen går til feltet med ”open mind” for 

at forstå, hvad der sker og få et overblik over den sociale situation. Spradley identificerer ni 

karakteristika, der kan hjælpe etnografen med at åbne situationen og forstå det, der 

sker(figur 3). Disse karakteristika tolkes som: sted, aktør, aktivitet, objekt, handling, 

hændelse, tid, mål og følelser og fungerer som en guide for feltnoterne under hele 

feltarbejdet(Spradley 1980). De observeres og beskrives, for at indfange den virkelighed 

som informanterne er indlejret i. Hensigten er i den efterfølgende analyse at identificere 

mønstre og derigennem at opnå indblik i intensivafdelingens kulturelle 

meningssammenhænge.  

 

Den deskriptive observation og resultatet af den efterfølgende analyse fører etnografen 

videre til centeret for den fokuserede observationsfase. Fasens hensigt er at afdække 

strukturer i situationen, hvilket leder frem til større og mindre kategorier af bevidste som 

ubevidste aktiviteter, hændelser, reaktioner etc. De fokuserede observationsdata analyseres 

og fører etnografen videre til den selekterede observationsfase. 
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Figur 3. Spradleys ni karakteristika for sociale situationer 

Space: the physical place(s)
Actor: the people involved
Activity: a set of related acts people do
Object: the physical things that are present
Act: single actions that people do
Event: a set of related activities that people carry out 
Time: the sequencing that takes place over time
Goal: the things people are trying to accomplish
Feeling: the emotions felt and expressed

(Spradley 1980:79)

 

Feltprotokol. Under et feltstudie udarbejdes en etnografisk protokol. Ifølge Spradley består 

protokollen af: feltnoter, lydoptagelser, billeder, kropssprog etc. Alt hvad der kan 

dokumentere den sociale situation der undersøges. Ved opstart af en etnografisk protokol 

bør bl.a. overvejes, hvilket sprog der anvendes: forskerens, kulturens eller videnskabeligt 

sprog. Spradley opfordrer forskeren til at anvende et sprogligt identifikationsprincip, et 

verbaliseringsprincip og et konkretiseringsprincip12. Hensigten er at skabe en mere præcis 

protokol.  

 

Feltnoter repræsenterer en resumeret version af den virkelige situation, fx fraser, enkelte 

ord, udtryk, små citater og dialoger. Vigtigheden af at bruge tid umiddelbart efter 

deltagerobservationen på at tekstualisere og detaljere observationerne påpeges, da de her er 

mest tydelige og detaljeret i hukommelsen. Feltprotokollen hjælper etnografen med at 

systematisere observationer. Dertil anbefaler Spradley at der føres feltlogbog, hvor 

beskrivelse af oplevelser, ideer, frygt, fejl, frustrationer etc. som opstår undervejs i 

feltarbejdet nedfældes. Logbogen repræsenterer den personlige side af feltarbejdet og kan 

blive en vigtig datakilde senere i studieforløbet, fx som hjælp til at opdage og forstå 

personlige bias og følelsers indvirken på studiet.  
                                                 
12 Spradleys tre protokolprincipper: 1) sprogligt identifikationsprincip, hvor sprogformen markeres, så 
protokollen afspejler de samme forskelligheder i sprogbruget som i den aktuelle feltsituation. 2) 
verbaliseringsprincip, hvor direkte citater skrives af det som informanterne siger. 3) konkretiseringsprincip, 
brug af konkret sprog når observationerne beskrives, dvs. undgå generaliserende beskrivelser(Spradley 1980). 
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Interview 
Udover deltagerobservation foretages et kvalitativt interview af Anne Meiniche(ƒ1965)13, 

tidligere langtidsintuberet patient, for at få en uddybende og nuanceret patientrelateret 

vinkel på observationerne. Et interview vælges, trods dets retrospektive fokus, som et 

supplement til deltagerobservationen, da de observerede vågne intuberede patienter ikke er 

i stand til at svare på åbne og uddybende spørgsmål i situationen. Det formodes, at 

Meiniche kan svare på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i lyset af deltagerobservationen. 

Meiniche har givet tilsagn om at hun fremstår med sit navn i dette speciale.  

 

Steinar Kvales tanker om det kvalitative forskningsinterview er rammen om interviewguide 

og interview. Kvale introducerer et redskab til hvordan forskningsinterviewet kan 

planlægges, udføres og bearbejdes gennem syv stadier14. Han ser det kvalitative 

forskningsinterview som en metode til at få indblik i et menneskes levede erfaringer og 

oplevelser af livsverden, i relation til temaer af fælles interesse. I det kvalitative interview 

søger intervieweren med bevidst naivitet og almenmenneskelig interaktion, at indhente 

viden, der beskriver specifikke situationer og handleforløb, for at udvikle viden om disse. 

Formålet er at få fat i de betydninger som sted, aktivitet og aktører har for 

informanten(Kvale 2005). Dertil har jeg ladet mig inspirerer af Jette Fogs tanker om, 

hvordan og hvad der har betydning i et interview. Såvel for måden hvorpå det fortages, som 

på indholdet, pga. berøring af følsomme og private tanker. Fog har fokus på det 

terapeutiske interview og dets mellemmenneskelige proces, i relation til de psykologiske og 

moralske aspekter. Herunder at forskeren ”bruger sig selv” som redskab overfor det andet 

menneske(Fog 2005).  

 

                                                 
13 Anne Meiniche, forfatter af ”to kaffe og en staveplade”(Meiniche 2003), var i år 2000 kritisk syg og indlagt 
fem uger på en højteknologisk intensivafdeling. Med afsæt heri har hun skrevet bogen om hendes oplevelser i 
mødet med sygehusvæsenet. Hun har givet tilsagn om at fremstå med navn i specialet.   
14 Interviewundersøgelsens syv stadier: 1) tematisering, 2) design, 3) interview, 4) transskribering, 5) analyse, 
6) verificering og 7) rapportering(Kvale 2005:95). 



______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Side 26 af 77 

Etisk ramme 
Afsnittet beskriver de etiske overvejelser, som er grundlaget for undersøgelse af mødet 

mellem den intensive patient og sygeplejersken samt de etiske tanker, som er rammen for 

hele specialets udformning. I forbindelse med at den ene part af informanterne er kritisk 

syge patienter og dermed en sårbar gruppe, er jeg som projektansvarlig forpligtet til at 

reflektere over både det etiske og moralske ansvar.  

 

Den Regionale Videnskabsetiske Komité fandt, at der ikke var behov for vurdering, da 

menneskeligt biologisk materiale ikke indgår(Den centrale videnskabsetiske komité 

2007a;Den centrale videnskabsetiske komité 2007b). Følgende etiske overvejelser er gjort 

inden påbegyndelse af materiale generering. 

 

Studiet overholder de Nordiske Sygeplejeetiske retningslinjer(Sygepleiernes Samarbeid i 

Norden 2003) samt Helsinki deklarationen(World Medical Association 2004) og er anmeldt 

og godkendt af Datatilsynet(Datatilsynet 2007)(Bilag 2), jf. gældende love og regler. Af 

hensyn til informanternes integritet og privatliv vil materiale, der indgår i undersøgelsen 

blive behandlet ud fra bestemmelser i Persondataloven(Datatilsynet 2008) og 

Sundhedsloven(Sundhedsministeriet 2008). Informanterne deltager frivilligt, har modtaget 

både skriftligt og mundtligt information(Bilag 3), haft betænkningstid samt mulighed for at 

trække sig fra studiet. Der er indhentet informeret samtykke(Bilag 4) og de er oplyst om min 

tavshedspligt. Patienter og sygeplejersker er anonymiseret, så jeg er den eneste, der kender 

deres identitet.  
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Kapitel 3  Metode & materiale 
 
Den valgte metode og materiale beskrives for at sikre transparens og stringens, hvilket er 

medvirkende til at øge troværdigheden af fund i et kvalitativt studie(Polit & Beck 2006). 

Studiets kontekst og materiale konkretiseres, sammen med de anvendte metoder til 

materialekonstruktion, deltagerobservation, formelle og uformelle samtaler, interview og 

informanter. Sluttelig beskrives studiets fortolkningsstrategi.  

 

Speciale forløb 
Figur 4 viser i et flowchart speciale- og undersøgelsesforløbet fra forberedelse til ny 

erkendelse. Lineariteten er, som afbildet, ikke fuldt ud autentisk, da studieprocessen har 

formet sig som en bevægelse frem og tilbage mellem de enkelte trin. 

 

   Figur 4. Flowchart over speciale- og undersøgelsesforløb 
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Generering af materiale  
Afsnittet redegør for, hvordan det empiriske materiale er genereret under 

deltagerobservation og i det semistrukturerede interview. Herunder beskrives 

deltagerobservationens tre faser samt den kontekst, hvori observationerne foregik. Det 

semistrukturerede interview beskrives samt interviewguide og transskription.  

 

Deltagerobservation 
Deltagerobservationen foregik som før nævnt i tre faser, en deskriptiv, en fokuseret og en 

specifik observationsfase. I den deskriptive observationsfase (8 timer) blev felten indtaget. 

Hele intensivafdelingen og dens kultur var i fokus for at lokalisere sted, aktører og 

aktiviteter. Der blev observeret, taget feltnoter og udført uformelle samtaler med aktørerne 

om kulturen i afdelingen. Da de kulturelle meningssammenhænge var analyseret, blev tre 

fokuserede feltobservationer (24 timer) udført i anden fase. Her blev døgnet afdækket for at 

udlede kulturelle meningssammenhænge samt at fremanalysere hvornår der var flest møder 

mellem patient og sygeplejerske. Feltnoter og -protokol blev analyseret og der blev 

identificeret aktiviteter og hændelser, hvori den psykosociale pleje kom til udtryk. Når de 

specifikke aktiviteter og hændelser var identificeret udførtes, den selekterede observation 

(12 timer) i de tidsrum, som den fokuserede fase udledte som rigest på møder. Formålet var 

at uddybe og nuancere de kulturelle meningssammenhænge og komme bagom situationens 

betydning for patienten. Det var planlagt at udføre i alt 44 timers deltagerobservation. 

Ifølge Spradley bør feltet observeres, indtil der ikke fremkommer nyt materiale(Spradley 

1980), men grundet specialets tidsperspektiv blev der set bort fra dette krav.  

 

Observatørrolle & feltprotokol. I rollen som observatør blev der balanceret mellem 

passiv og moderat deltagende15, dog med hovedvægt på passivt deltagende. Hensigten var 

                                                 
15 Spradley fremdrager fem typer af deltagerobservation: 1) Ikke deltagende, hvor etnografen på ingen måde 
er involveret i situation, sted eller aktører. 2) Passivt deltagende, dvs. etnografen er til stede i situationen, men 
deltager og interagere i kun lidt med aktørerne. 3) Moderat deltagende, hvor etnografen søger at balancere 
mellem at være og ikke være en del af aktivitet og situation. 4) Aktiv deltagende, hvor etnografen forsøger at 
gøre hvad aktørerne gør i situationen. 5) Komplet deltagende, hvor etnografen studerer en situation hvor han i 
forvejen er almen deltager(Spradley 1980).  
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at generere viden om det, der skete i mødet uden at påvirke feltet i nogen retning. 

Feltprotokollen bestod af observationer, feltnoter fra alle feltarbejdets faser, kondenseringer 

af (u)formelle samtaler og i alle de sociale situationer, der blev observeret. Materialet blev 

tekstualiseret i noteform under deltagerobservationen samt detaljeret og transskriberet i et 

tekstbehandlingsprogram umiddelbart efter observationerne. Feltnoterne blev struktureret 

ud fra Spradleys ni karakteristika(Figur 3, s. 22), med vægt på ordvekslinger, kropssprog, 

handlinger, fokus og positioner i mødet mellem patient og sygeplejerske. De blev skrevet 

konkret og i feltets anvendte sprog, dvs. det sprog, sygeplejersken benyttede i relation til 

den vågne intuberede patient. Desuden blev der ført logbog dagligt og fundene, 

udfordringer og fejl blev diskuteret med min studiegruppe løbende i hele projektperioden. 

 

Kontekst. Informanterne var sygeplejersker og patienter fra en højintensiv afdeling på 

Odense Universitetshospital, Region Syddanmark. En specialafdeling for patienter opereret 

i hjerte, lunger, spiserør og større blodkar samt for hjertemedicinske patienter med behov 

for avanceret kredsløbsunderstøttende behandling. Herudover modtages andre patienter 

med behov for intensiv terapi. Afdelingen er døgnbemandet med speciallæger i 

anæstesiologi, thorax- og karkirurgi samt plejepersonale. Plejepersonalet består 

overvejende af sygeplejersker, som sædvanligvis har ansvaret for én patient pr. personale. 

Afdelingen har i alt femten sengepladser, elleve intensive- og fire opvågningspladser. Den 

samlede personalenormering er på 84 fuldtidsstillinger. Sygeplejersken har bred erfaring 

med pleje af vågne intuberede patienter. Der er ingen fastlagte besøgstider, besøg kan 

foregå døgnet rundt efter aftale med personalet. De inkluderede patienter og sygeplejersker 

fremgår af figur 5, side 34.   

 

Empirisk materiale fra deltagerobservation. Afsnittet giver indblik i analysen af 

materialet, således det er muligt at følge logikken fra enheder til helheder, fra tekst til 

fortolkning, svarende til Ricoeurs tænkning om fortolkningsteori. I den deskriptive fase 

blev sted, aktører og aktiviteter lokaliseret. I den fokuserede deltagerobservation var fokus 

mødet mellem patient og sygeplejerske og i de selekterede deltagerobservationer var patient 

og sygeplejerskes rolle, handling og reaktion i den enkelte sygeplejeintervention i fokus.  
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Intensivafdelingen var indrettet med diverse kontor-, service- og personalefaciliteter. 

Afdelingen havde et åbent kontormiljø, hvor fire af syv sengestuer var placeret omkring. 

Derudover var en tosengsstue mere samt en enestue. Vægge og interiør var enkelt og 

neutralt, fx hvide gardiner, vægge og skabe, nogle få abstrakte og mønstrede 

vægudsmykninger samt enkelte grønne planter. Intensivstuerne var næsten ens indrettet 

med ophængt tv, ur over døren, loftlift og udluftningsfaner i loftet, skabe og et arbejdsbord. 

Sengepladserne på tosengsstuerne kunne adskilles af en foldevæg. Fire tosengsstuer var to 

og to integreret med hinanden via en skydedør. To stuer havde kun vinduer til nabostuer, de 

andre havde til hhv. parkeringsplads og atriumgård. De interne vinduer mellem stuerne, var 

i hovedhøjde og med indvendige persienner. Sengepladsen var center for diverse apparatur 

og udstyr fordelt på væg og gulv samt lænestol, sengebord, personaleskrivebord med pc og 

skrivebordsstole. Der var en konstant summen og uro fra udstyret og udluftningskanaler.  

 

Der var to grupper af aktører på afdelingen, faglige og ikke-faglige aktører. De faglige 

repræsenterer sygehuspersonalet bestående af diverse faggrupper16, hvoraf sygeplejersken 

var den største. Afhængig af kompleksiteten hos patienten, var der flere om samme patient, 

enten sygeplejerske eller hjælper. Den ikke-faglige gruppes aktører var patienten og hans 

pårørende. Pårørende var kvinder, mænd og børn i alle aldre med vidt forskellige relationer, 

tilgange og viden om patienten, sygehuset og intensiv.  

 

Aktiviteter i feltet kunne opdeles i to niveauer, afdelingsniveauet og stueniveauet. På 

afdelingsniveau var en bred vifte af aktiviteter, der alle havde med afdelingsdriften at gøre. 

Fra mad, administration og behandling af patienterne til rengøring og arbejdsmiljø for 

personalet. På stueniveauet var aktiviteterne typisk patientrelateret. Fra grundlæggende 

sygepleje hos den enkelte patient til dokumentation, videreformidling af informationer til 

og dialog med mono- og tværfaglige kolleger. 

                                                 
16 Faggrupper der kom i intensivafdelingen: sygeplejerske(intensiv-, anæstesi-, operations- og 
basissygeplejerske), læge(kirurg, anæstesi- og tilsynslæge), hjælpergruppe(social- og sundhedsassistent og 
sygehjælper), serviceassistent, studerende(sygepleje, medicin-, fysioterapeut- og radiografstuderende), 
fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, sekretær, laborant og falckmænd. Bortset fra ergoterapeut og 
falckmænd kommer de andre faggrupper dagligt på stuen. 
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Analysen efter den deskriptive observation førte frem til at patient-sygeplejerske relaterede 

handlinger skete på intensivstuen, da mødet mellem den vågne intuberede patient og 

sygeplejerske skete her. Den fokuserede analyse blev udført på intensivstuen, hvor 

sygeplejerskens normale vagtskifte fulgtes. Fokus var hændelser og handlinger i relation til 

den patient og sygeplejerske. Analysen efter den fokuserede observation viste, at mødet 

mellem patient og sygeplejerske var hyppigst i perioden: kl. 7-21. De selektive 

observationer udførtes derfor i dette tidsrum. Fokus var isoleret på mødet mellem patient og 

sygeplejerske. Observationerne resulterede i et fyldigt empirisk materiale om mødet 

mellem den vågne intuberede patient og sygeplejersken. I den selektive observation blev 

der blot udført otte af de planlagte tolv timers deltagerobservation, da der i perioden ikke 

kunne findes flere patientinformanter inden for inklusionskriterierne.  

 

Semistruktureret interview 
Afsnittet beskriver det kvalitative forskningsinterviews forberedelse, planlægning og 

informant.  

 

Interviewguide. En semistruktureret interviewguide blev udarbejdet med den hensigt at 

angive emner og rækkefølge af spørgsmål. Interviewguiden vekslede mellem tematiske og 

dynamiske spørgsmål for at opnå både emnerelaterede informationer og fremme en positiv 

interaktion. Kvales ni spørgeformer17 blev anvendt som afsæt til guiden. Spørgsmålene var 

præcist formuleret med hovedvægt af sonderende spørgsmål, da det var informantens 

oplevelse af det psykosociale pleje i mødet med intensivsygeplejersken der var i fokus. 

Guiden blev ikke fulgt minutiøst og kronologisk. Den fungerede som tjekliste og var en 

sikkerhed for mig som utrænet interviewer til at bevare fokus i samtalen. Målet var at få 

informanten til at fortælle om sine oplevelser. Det blev gjort ved at lytte aktivt til 

beretningen, bede hende uddybe centrale pointer samt med anerkendende ord, kropssprog 

og spørgsmål hjælpe hende til selv at komme frem til de centrale temaer(Kvale 2005).  

                                                 
17 Spørgeformer: 1) indledende spørgsmål, 2) opfølgende spørgsmål, 3) sonderende spørgsmål, 4) 
specificerende spørgsmål, 5) direkte spørgsmål, 6) indirekte spørgsmål, 7) strukturerende spørgsmål, 8) 
tavshed og 9) fortolkende spørgsmål(Kvale 2005:137). 
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Interviewguiden(Bilag 5) blev inden interviewet udførligt gennemarbejdet og afprøvet, da 

instrumentets interne validitet afhænger af dets evne til at åbne op for det tema, der er i 

fokus(Malterud 2003a:24). Interviewguiden blev afprøvet på flere måder. Den blev læst og 

vurderet af en erfaren forsker, for formulering og rækkefølge og afprøvet gennem rollespil i 

studiegruppen, som gav feedback i relation til kvalitet, detaljering, uddybning og måden 

hvorpå spørgsmålene blev stillet(tonering, verbalt og nonverbalt sprog, position etc.). På 

baggrund heraf blev interviewguiden justeret og revideret. 

 

Interviewsituation. Det blev tilstræbt at opnå en positiv og afslappet atmosfære. 

Interviewet blev planlagt til at foregå i informantens hjem, hvor hun følte sig tryg og 

afslappet. Interviewet blev lydoptaget så ord, tonefald, pauser og lignende blev 

dokumenteret til senere transskription, analyse og fortolkning. Informanten blev gjort 

opmærksom på, at båndoptageren blev startet. Kontekst og observationer under situationen 

blev nedfældet som feltnoter umiddelbart efter interviewet, fx informantens position, 

kropssprog og tonefald. 

 

I selve interviewsituationen blev informanten kort indført i formålet med interviewet. Hvad 

hendes bidrag skulle anvendes til og om hun havde nogle spørgsmål inden interviewet. Der 

blev lagt ud med et åbent tematisk spørgsmål, som indbød informanten til at fortælle det 

der var centralt for hende. Situationer, hvor informanten havde svært ved at besvare 

spørgsmålet, blev der anvendt uddybende spørgsmål(Jensen & Johnsen 2005;Kvale 2005). 

Interviewet varede indtil informanten havde talt ud og intervieweren havde fået afdækket 

de punkter informanten kunne bidrage med. Informanten blev adspurgt om eventuelle 

spørgsmål, inden interviewet blev afsluttet og der var en debriefing, hvor der taltes mere frit 

om undersøgelsen, informantens oplevelse af interviewsituationen etc. inden interviewet 

blev afrundet.  

 

Empirisk materiale fra interview. Afsnittet giver indblik i analysen af materialet, således 

det er muligt at følge logikken fra enheder til helheder, fra tekst til fortolkning, svarende til 

Ricoeurs tænkning om fortolkningsteori. 
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Interviewet fandt sted i informantens dagligstue klokken ni. Jeg fornemmede, at der stadig 

foregik almene morgenaktiviteter. I stuen var der tændt stearinlys og dækket op med 

kaffekopper. Informanten var smilende, så glad og veloplagt ud. Hun trak på det ene ben, 

som forekom lidt stift, men ellers var der, for mig, ingen synlige tegn på sequelae efter den 

ulykke hun beskrev i bogen ”To kaffe og en staveplade”. Vi sad i sofaen, med front til 

hinanden og talte indledningsvis om neutrale emner. Stemningen var afslappet. Diktafonen 

blev tændt og interviewet startede med afsæt i interviewguiden. Informanten fortalte oplagt 

om oplevelser under intensivforløbet. Hun lo hyppigt og havde en humoristisk tilgang i sin 

beretning. Når samtalen ramte smertelige oplevelser i forløbet det tydeligt på hendes 

verbale og nonverbale sprog. Kiggede kortvarigt væk, lagde armene over kors eller havde 

lange talepauser. Interviewet blev afsluttet da informanten havde været omkring alle 

spørgsmål i interviewguiden. Interviewguiden blev anvendt i mindre grad, da informanten 

selv kom om de centrale temaer fra guiden. Hun leverede en fyldig og detaljeret beskrivelse 

af sin oplevelse af kontakten. Jeg takkede og erindrede om muligheden for at fortryde 

deltagelse samt at hun var velkommen til at rette henvendelse til mig. Interviewet varede i 

52 minutter.  

 

Transskription. Interviewet blev transskriberet og dermed gjort til en beretning af 

informantens oplevelser. Transskriptionen er ordret og inkluderet stemmeføring, pauser18 

og følelsesudtryk(indført i parenteser i transskriptionen). Jeg valgte at transskribere 

interviewet selv, trods det at processen var tidskrævende. På den måde blev jeg en del af 

materialet og kunne allerede under transskriberingen påbegynde den naive læsning som 

Ricoeur taler om.  

 

Informanter  
Udvælgelse af informanter til observationsstudiet skete via eksplicitte in- og 

eksklusionskriterier, som det fremgår af figur 5. Kriterierne hjalp med at udpege 

informanter, der kunne give et reelt billede af mødet mellem patient og sygeplejerske. I 

                                                 
18 Pauserne markeres ud fra deres længde, på følgende vis: under fem sek., under 10 sek. og mere end 10 sek. 
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studiet blev patienten, der faldt inden for kriterierne og sygeplejersken tilknyttet patienten 

på observationsdagen valgt, hvilket betød en naturlig variation.  

 

Figur 5. In- og eksklusionskriterier 

•Sygeplejersker med anden end 
dansk accent

•Minimum 6 måneders 
erfaring fra det pågældende 
intensivafsnit

Sygeplejerske

•Patienter der ikke taler og 
forstår dansk 
•Patienter med kognitivt deficit. 

•Voksen(+19år)
•Vågen(jf. begrebsafklaring s. 
10)
•Intuberet > to dage

Patient

EksklusionskriterierInklusionskriterier

 
 

Som det fremgår af figur 6 var der i deltagerobservationsstudiet tre patientinformanter, en 

kvinde og to mænd. De var vågne og stabile, kritisk syge, intuberede patienter, i alderen 55-

88 år. De havde på observationstidspunktet været indlagt på intensiv i 4-58 dage og 

intuberet i 3-58 dage. Patienternes bevidsthedsniveau varierede fra apatisk til helt vågen. 

Hos alle tre patienter blev der dagligt førte intensivdagbog af sygeplejerskerne. De otte 

sygeplejerskeinformanter der blev inkluderet var kvinder i alderen 29-58 år. Deres 

sygeplejerskeerfaring spredte sig fra 5½-36 år, intensiverfaring fra syv måneder til sytten 

år. Tre sygeplejersker havde taget specialuddannelse i intensivsygepleje, én var under 

uddannelse.  
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Figur 6. Oversigt over inkluderede informanter i undersøgelsen 

29 – 58
år

37/♀30/♀29/♀33/♀39/♀58/♀49/♀34/♀Alder/køn ♂♀

+––+(+)
⅔ udd.

–+ merit–Intensivsygeplejerske uddannelse

½ – 12
år

4½36812½5Ansat på projekt- afdelingen antal år

½ – 21 
år

4½½36812175Intensivsygeplejerske antal år

5½ – 36 
år 

76½5½81036266Uddannet sygeplejerske antal år

Gns.S8S7S6S5S4S3S2S1Sygeplejerske

43 – 88 
år

43/♀88/♂88/♂55/♀55/♀66/♂66/♂Alder/køn ♂♀

–++++++Dagbog

3 – 58 
dage

37435856127Indlagt på intensiv antal dage

3 – 58 
dage

25
(2gange)

43585610
(2gange)

5
(2gange)

Intuberet antal dage

Interview222Antal gange observeret

Gns.P4P3P2P1Patient

 
I relation til interviewet blev der anvendt strategisk udvælgelse, dvs. en informant der har 

potentiale for belysning af problemstillingen(Malterud 2003a). Anne Meiniche blev valgt 

som informant, da hendes erindringer fra intensivopholdet er meget nuanceret, forskelligt 

fra mange andre intensivpatienter. Meiniche er en 43 årig kvinde, der for syv et halvt år 

siden var indlagt 37 dage på en højteknologisk intensivafdeling, heraf var hun intuberet i 25 

dage. Det betød, at hun sandsynligvis kunne uddybe observationsstudiets fund samt tilføje 

patientvinklen, trods en anderledes kontekst.  
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Kapitel 4  Analyse  
 
Kapitlet giver indblik i resultaterne af den naive læsning og strukturanalysen af 

deltagerobservationsstudie og interview. I den naive læsning af deltagerobservation og 

interview blev der uddraget en helhedsforståelse af indholdet i den konfigurerede tekst og 

de meningsbærende lag blev afdækket. Det skabte et overblik over det empiriske materiales 

umiddelbare indhold. Afsættet for strukturanalysen var resultaterne fra den naive læsning. 

Gennem kategorisering og afdækning af det indre afhængighedsforhold resulterede 

strukturanalysen i temaer gældende på tværs af materialet. Deltagerobservation og 

interview blev analyseret hver for sig, hvorefter de samles i en sammenfatning af kapitlet.  

 

Deltagerobservation 
Afsnittet beskriver analysen og den begyndende fortolkning af materialet fra 

deltagerobservationen. Materialet rummer skildringer af hændelser på intensivafdelingen 

samt mødet mellem patient og sygeplejerske, set fra en deltagende observatørs øjne. Det 

beretter om situation og samspil på en højteknologisk intensivafdeling, som helhed og som 

enkeltdele, om aktører og kontekst. 

 

Naiv Læsning  
Den naive læsning foregik ved en grundig gennemlæsning af det samlede materiale fra 

deltagerobservationen, hvilket gav indblik i det der rørte sig i teksten om mødet mellem 

patient og sygeplejerske.  

 

Sygeplejerskens møde med patienten fandt som oftest sted, når hun havde et ærinde eller 

skulle udføre en instrumentel handling hos ham. Fx medicingivning, blodprøvetagning, 

mundpleje etc. Mødet mellem patient og sygeplejerske vekslede fra kortvarig direkte 

kontakt med front mod patienten og øjenkontakt, til indirekte, med fokus væk fra patienten 

og uden øjenkontakt og til ingen kontakt i sygeplejeinterventionen. Dette kom til udtryk 
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gennem sygeplejerskens kropssprog, stemmeleje og position i relation til patienten. Ofte 

talte hun lavt og stod fx med ryggen eller siden til patienten, uden for hans synsvinkel og 

med fokus på handlinger eller omgivelser. Patientens reaktion på mødet med 

sygeplejersken viste sig ofte ved bl.a. uro, anspændthed og afvisning af sygeplejerskens 

kontakt.  

 

Sygeplejerskens interventioner blev ofte påbegyndt eller udført uden information og 

forklaring til patienten. Andre gange blev information og forklaring givet under udførslen. 

De sygeplejeinterventioner som patienten blev informeret om skulle ske, blev ofte afbrudt 

undervejs grundet fx glemte remedier, tilsyn eller samtale med kolleger. Sygeplejersken 

informerede patienten om handlinger, der alligevel ikke blev udført eller først blev udført 

op til ½ time senere og anvendte hyppigt faglige termer som fx ”jeg suger dig”, ”tager en 

A-gas”, ”Der kommer en B-læge” og ”Du har en pneumoni”, i sin information til 

patienten, uden forklaring heraf fulgte.  

 

Der var forskel på, hvordan sygeplejerskens møde med og intervention hos patienten var i 

relation til hans grad af vågenhed. Sygeplejerskens ageren var mere opgavebaseret, i takt 

med patientens reducerede bevidsthed. Hendes vurdering af patientens behov var ofte 

styrende for sygeplejeinterventionerne og der var sjældent forsøg på aktiv inddragelse af 

patienten. Sygeplejeinterventionerne var overvejende af fysisk og instrumentel karakter, der 

blev suget, medicineret, vasket, observeret for bevidsthedsniveau, udført mundpleje etc. 

 

Strukturanalyse 
Strukturanalysen åbnede teksten for typiske kendetegn i mødet mellem den vågne 

intuberede patient og intensivsygeplejersken. Mødet syntes at være centreret om den 

instrumentelle sygepleje samt sygeplejerskens initiativ til kontakt, vurdering af patientens 

behov og indirekte information. Resultatet af strukturanalysen fremgår af figur 7. Det, der 

blev gjort og sagt, blev samlet som meningsenheder, hvoraf der udledtes en mulig 

bevæggrund for det, der skete/taltes om i betydningsenheder. Kendetegnene samlede sig 
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herefter om nogle overordnede temaer: kontakt, information og interaktion, der vurderes at 

have betydning i mødet mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken.  

 

Figur 7. Oversigt over resultatet af strukturanalysen for deltagerobservation 

Interaktion

•Kommunikation

•Samspil

At være en opgave

At blive tingsliggjort 

•Sygeplejersken og en kollega er i gang med 
personlig pleje. Patienten vendes om på siden. Den 
ene sygeplejerske holder patienten, den anden 
vasker ham på ryggen. De snakker om ferieplaner.

•Sygeplejersken holder patientens hoved fast mens 
der skiftes forbinding på halsen. Han informeres 
med lavt stemmeleje samtidig med hun har blikket 
fæstnet ved handlingen. Patienten modarbejder, 
blikket flakker. Han ser bange ud

Information

•Forklaring

•Sammenhæng

Patientens behov for 
forståelse af 
konteksten

En følelse af indre 
kaos

•Sygeplejersken informerer patienten samtidig med 
hun gør klar til at suge. Stemmelejet er lavt, hun har 
ryggen til patienten og det suser fra sugekateteret. 
”Jeg suger dig ned i røret – du kommer nok til at 
hoste”. Der er ikke øjenkontakt med patienten 
under handlingen. Patienten bliver tiltagende 
motorisk urolig og øjnene flakker.

•”Nu skal du se x, jeg trækker lidt i dig … nu bliver 
du løftet op x”. I stedet trækker sygeplejersken et 
nikotinplaster af patienten, mens hun og en kollega 
småsnakker henover patienten om hans behov for at 
blive suget. 

Kontakt 

•Nærvær

•Relation

At blive efterladt

At være bange

At være et menneske 
midt i et medicinsk-
teknologisk miljø

•Sygeplejersken taler, beroliger og trøster længe de 
pårørende.

• De pårørende siger farvel til patienten. Han    
virker ked af det, kigger på hustruen med tårer i 
øjnene og holder fast i hende. Hustruen græder og 
lover at hun kommer igen næste dag.

• Patienten vinker efter personalet på stuen. 
Patienten vinker igen efter 1½ min. Sygeplejersken 
sidder ved pc’en, ser på ham og spørger, lavt 
stemmeleje, blikket på pc’en ”Er der noget du vil?”. 
Efter 1½ min. rejser hun sig op og går over til 
patienten.

TemaerBetydningsenheder
Hvad der tales om/

Hvad sker

Meningsenheder
Hvad siges/gøres
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Interview 
 
Afsnittet beskriver analyse og begyndende fortolkning af materialet fra interviewet. 

Materialet rummer beskrivelser af de levede erfaringer fra intensivafdelingen, som vågen 

og intuberet. Informanten beretter om oplevelser hvor mødet var centralt, enten fordi det 

manglede eller at et behov er blevet mødt. 

 

Naivlæsning  
Den naive læsning foregik ved en grundig gennemlæsning af det samlede materiale fra 

interviewet, hvilket gav indblik i det der rørte sig i teksten, om mødet mellem den vågne 

intuberede patient og sygeplejersken.  

 

Informanten berettede, at “jeg vil jo bare tro, de har tænkt, de skal bare - vi skal have 

hende her til at overleve” om personalets fokus og sygeplejeinterventioner. Informanten 

udtrykte taknemmelighed over, at hendes liv var blevet reddet, men undrede sig samtidig 

over, at hun i de 37 dage hun var indlagt på intensivafdelingen, ikke kan genkalde sig 

”nogen der er gået ind bare for at snakke med mig”. Hun fortalte, at ”hver gang de har 

været på min stue, så har de haft et eller andet ærinde i min behandling” om oplevelsen af 

kontakten i mødet med sygeplejersken. 

  

Informanten udtrykte, at ”det der mangler, når man ligger der, det er noget mere 

forklaring og beroligelse og omsorg og sådan noget” samt ”forestil dig at ligge så mange 

uger, uden at vide hvad der egentlig er sket med din krop” om oplevelsen af 

intensivsygeplejerskens information og omsorg, når man er vågen og intuberet. Hun 

berettede om sin frustration og angst over ikke at få besked om, hvad der var sket samt over 

ikke at kunne stille disse spørgsmål.  

 

Informanten oplevede at have nogen om sig tit. Hun berettede at ”der har ikke været nogen 

relation mellem mig og en eller anden tæt” på trods af, at sygeplejersken ofte befandt sig 
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omkring hende. Hun fortalte, at hun følte sig meget bange og alene samt om oplevelsen af 

ikke at få dækket behovet for trøst, beroligelse og nærvær. Hun gav udtryk for, at ”man er 

jo helt vild efter et eller andet fast holdepunkt” om denne oplevelse af ensomhed og mangel 

på tilknytning til et andet menneske. 

 

Strukturanalyse   
Strukturanalysen åbnede teksten for typiske kendetegn i mødet mellem den vågne 

intuberede patient og intensivsygeplejersken. Mødet syntes at være centreret om den 

instrumentelle sygepleje samt sygeplejerskens initiativ til kontakt, vurdering af patientens 

behov og planlagte sygeplejeinterventioner. Resultatet af strukturanalysen fremgår af figur 

8. Det, der blev sagt, blev samlet som meningsenheder, hvoraf der udledtes en mulig 

bevæggrund for det, der skete/taltes om i betydningsenheder. Kendetegnene samlede sig 

herefter om nogle overordnede temaer: kontakt, information og interaktion har betydning i 

mødet mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken.  
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Figur 8. Oversigt over resultatet af strukturanalysen af interview 

Interaktion

•Kommunikation

• Samspil

At være en opgave

At blive 
tingsliggjort 

•En ting er, at I skal suge, men det kan måske gøres 
på en anden måde. fortælle grundigt om hvorfor man 
skal gøre det og hvorfor man er nødt til at holde det 
ud i de to minutter det varer.

•Jeg synes det hele har været sådan, bop bop bop bop 
bop bop bop, ud igen”

Information

•Forklaring

•Sammenhæng

Patientens behov for 
forståelse af 
konteksten

En følelse af indre 
kaos

•Jeg er ikke blevet informeret, ikke engang da jeg er 
blevet taget ud af respiratoren på intensiv. … der er 
heller ikke nogen der snakker med mig om hvad det 
er der er foregået.

•Hvis bare de rammer patienten 1/10 af de gange de 
forsøger, så er det jo godt.

•Der er ikke nogen der noget tidspunkt har givet mig 
en samlet forklaring på hvad det var der foregik, jeg 
anede det jo ikke.

Kontakt 

•Nærvær

•Relation

At blive efterladt

At være bange

At være et 
menneske midt i et 
medicinsk-
teknologisk miljø

•Jeg har været fuldstændig ligeglad med hvem der 
var hvem, der skulle bare være nogen.

•Øvelsen gik så på at få dem til at blive … for jeg 
var ekstrem bange da jeg lå der, angst hele tiden.

•Hvis nu der havde været en der havde ligesom – det 
gør de jo ikke, det skal de nok heller ikke – hvis nu 
hun fx bare havde ladet være med at gentage den der 
sætning, men så måske taget mig i hånden og sagt 
hvad der var galt med mig.

TemaerBetydningsenheder
Hvad der tales om

Meningsenheder
Hvad der siges
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Kapitel 5  Kritisk fortolkning og diskussion 
 
Kapitlet definerer, kritisk fortolker og diskuterer de fremanalyserede temaer: kontakt, 

information samt interaktion og tilhørende undertemaer frem mod en vurdering og 

konklusion. I fortolkning og diskussion inddrages, i relation til temaerne, relevante uddrag 

af det empiriske materiale samt anden videnskabelig viden, i en dialektisk proces mellem 

forståelse og forklaring. Ligeledes diskuteres centrale områder af specialets design og 

metodevalg samt dets indflydelse på resultatet validitet. 

 

Kritisk fortolkning og diskussion af fund 
Dette afsnittet definerer fund fremkommet i den naive læsning og strukturanalysen, 

hvorefter de uddybes i en kritisk fortolkning og diskussion.  

 

Som figurerne 7 og 8(s.37,39) viser, har analysen bidraget til at åbne teksten for en 

dyberegående analyse i den kritiske fortolkning, som medførte dybere indsigt i den 

psykosociale pleje i mødet mellem den vågne intuberede patient og sygeplejersken. De 

fundne temaområder gjorde sig gældende på tværs af det genererede materiale fra 

deltagerobservation og interview. Temaerne anskues ikke som faste og absolutte, men som 

gensidigt afhængige og interagerende enheder, der tilsammen udgør en større helhed. 

Kontakt i mødet fremgik som det mest dominerende fund. Følgende kritiske fortolkning 

henter citater og meningsbærende udtryk frem fra det samlede genererede materiale. Der 

diskuteres i relation til specialets teoretiske referenceramme og anden relevant 

videnskabelig litteratur. Afsnittet opdeles i temaerne: ”kontakt”, ”information” og 

”interaktion”.  

 

Kontakt  
Temaet kontakt refererer til sygeplejerskens evne til at etablere og bevare en kontakt med 

patienten i mødet, med henblik på patientens oplevelse af nærvær og relation.  
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Under feltarbejdet blev det tydeligt, at hovedparten af alle møder indebar en form for 

kontakt eller kontaktforsøg. Samtidigt havde sygeplejersken, i kontakten med patienten, 

ofte fokus på selve handlingen, fremfor patientens deltagelse og hans emotionelle 

reaktioner. Kontakten vurderes således at have en central plads i mødet. Hvis 

sygeplejersken i mødet er tilbøjelig til at fokusere mere på den planlagte intervention end 

mennesket i sengen, kan det fremkalde angst og uro hos patienten(Hupcey 2001). Dertil kan 

den psykosociale og almenmenneskelige omsorg fremstå som uvæsentligt for 

sygeplejersken, hvis teknologien og de tekniske færdigheder fjerner hendes fokus fra 

patienten. Scheels grundlæggende handlemåder(s.14) kan bidrage med en anden vinkel på 

problematikken. Hun ser enhver praksissituation som bestående af en interaktion mellem de 

tre handlemåder, vægtet efter handlingens art og hensigt. Den moralske handlemåde er 

integreret i alle sygeplejehandlinger og har indflydelse på ethvert møde sygeplejersken har. 

Er sygeplejerskens fokus fæstet på teknologien og de instrumentelle handlinger, vil det 

være de objektive oplysninger om patientens tilstand der prioriteres, når situationen skal 

forstås. Den ekspressive og den moralske handlemåde bliver således overskygget og 

sygeplejen dehumaniserende(Scheel 2005). 

 

Omvendt vil en god og direkte kontakt med patienten i en given situation tage et 

sygeplejefagligt afsæt i den ekspressive handlemåde. En vekselvirkning mellem 

handlemåderne kan betyde at patientens psykosociale behov tilgodeses og at hans angst 

reduceres. Fx åbner følgende citat fra deltagerobservationen for denne tanke: 

 

Den vågne patient giver via fagter udtryk for at hun er angst for liften. 
Sygeplejersken sætter sig ved siden af patienten og etablerer øjenkontakt, 
verbalt anerkender hun patientens angst og beroliger hende. Patienten 
falder til ro.  

 

Sygeplejersken er i citatet mentalt nærværende, hun har øjenkontakt med patienten, giver 

sig tid til at fortolke og forstå patientens kropslige og emotionelle udtryk. Samtidig 

anerkender hun patientens følelser og beroliger hende. Via den moralsk-praktiske og 

ekspressive handlemåde opnår patient og sygeplejerske en omsorgsrelation. Det skal dog 
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understreges, at situationer der er præget overvejende af de instrumentelle handlinger ikke 

er ensbetydende med en dårlig og inhuman sygepleje. Hos den kritisk syge patient kan det 

være nødvendigt for sygeplejersken, fx i en akut og livreddende situation, at være 

indgribende og resultatorienteret. Her må den ekspressive tilgang til patienten tilsidesættes 

for at redde hans fysiske liv. Det som Scheel pointerer via sine handlemåder er, at 

mennesket er et komplekst væsen og derfor ikke kan anskues ensidigt. ”Pleje og omsorg 

må ses i en større sammenhæng”(Scheel 2005:223). Handlemåderne kan ikke adskilles. 

Den instrumentelle, den ekspressive og den moralske har hver deres afsæt, men må ses i 

relation for ikke at miste det frigørende potentiale. Sygeplejersken bliver ved hjælp af sit 

faglige skøn i mødet, lydhør overfor patientens kropslige og emotionelle udtryk. Ved 

tolkning af disse i kontakten bliver hun i stand til at udøve en psykosocial og 

individorienteret sygepleje. En direkte og mentalt nærværende kontakt i mødet er 

nødvendig, for at patienten kan opleve empati, forståelse, nærvær og relation i sygeplejen.  

 

Den interaktionelle sygeplejepraksis’ beskrivelse af nærvær i mødet med den sårbare og 

udsatte patient, kan således se ud til at have betydning for patientens mestring af 

situationen. At mestre en situation betyder, ifølge Lazarus(Lazarus & Folkman 1984), 

opretholdelse af en følelsesmæssig balance. Det vurderes ikke at være muligt at mestre 

situationen helt, når man er vågen, intuberet og kritisk syg, da mestring beror på oplevelsen 

af personlig kontrol. Dvs. at gennemskue en hændelse og dens konsekvenser. Mangel af 

kontrol kan føre til øget angst og uro samt afmagt og håbløshed. Intensivpatienten befinder 

sig i en situation der oftest er fremmed for ham. Dertil betyder hans kritiske sygdom at 

diverse hændelser og handlinger er ukendte og komplekse, ligesom miljøet som situationen 

er indlejret i. Det vil således være tvivlsomt om patienten kan opnå fuld personlig kontrol, 

da situation og ramme gør, at han ikke kan ræsonnere sig frem til situationens hensigt, 

formål og indhold. Alligevel befinder patienten sig midt i situationen og kan ikke flygte 

derfra. Han er reelt tvunget til at forholde sig til situationen og gennem sine personlige 

mestringsressourcer forsøge at forstå det, der sker omkring ham. Patienten har derfor behov 

for nærvær og psykosocial støtte fra sygeplejersken med henblik på at undgå udvikling af 

håbløshed og passivitet.  



______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Side 45 af 77 

Hvis mødet er præget af sygeplejerskens mentale fravær, kan det resultere i ubalance i 

relationen. Det skyldes at patienten er afhængig af sygeplejersken. Ifølge Scheel kan 

sygeplejerskens magt betragtes som et gode, hvis hun udøver den for sagens eller opgavens 

skyld, dvs. til patientens bedste og ikke tillader andre uvedkommende forhold at få 

indflydelse. Modsat kan magten være et onde. Hun kan trods sin hensigt om at handle til 

patientens bedste, overskride patientens personlige sfære og urørlighedszone. Dette kan 

opleves som trussel af patientens integritet eller som et overgreb. Den interaktionelle 

sygeplejerske reflekterer derfor til stadighed over magtrelationer i sin interaktion med alle 

involverede parter(Scheel 2005). Er kontakten i mødet med patienten karakteriseret af 

mentalt nærvær og en omsorgsrelation, kan det siges at være en forskel der gør en forskel. 

 

I det empiriske materiale ses, at sygeplejerskerne med kortest intensiverfaring, hyppigst 

forsøger at etablere en kontakt og drage omsorg for patientens psykosociale behov. Dette 

var divergerende i relation til mine antagelser samt fund i andre studier. Fx fandt Gjengedal 

i et studie om respiratorpatienter og sygeplejerskers oplevelser, at sygeplejersken i takt med 

øget intensiverfaring og kendskab til teknologien oplevede, at hun fik mere overskud og 

fokus på patienten. Mens patienten beskrev oplevelsen af isolation og ensomhed i 

intensivforløbet(Gjengedal 1994). Det er således relevant, at diskutere hvad der kan ligge 

bag denne divergens. På den ene side bliver sygeplejersken i takt med hendes erfaring mere 

fortrolig med teknologien og den komplekse patientkategori. Dette betyder at der frigøres 

energi til andre fokusområder. Hvad den frigjorte energi benyttes til afhænger af såvel den 

enkelte sygeplejerske som miljøet hun er indlejret i. Et interviewstudie af 

intensivsygeplejersker i en afdeling, hvor kulturen er præget af teknologiens 

selvfølgelighed, viser at det essentielle i plejen og omsorgen, er overvågning af vitale 

organer samt deres funktioner(Almerud et al. 2007). Hvis sygeplejersken derimod udnytter 

den frigjorte tid og energi til at være hos patienten, kan dette eventuelt ændre patientens 

oplevelse. Divergensen mellem den eksisterende retrospektive viden og dette speciales 

fund, tolkes det at omhandle manglende sammenhæng mellem sygeplejerskens intentioner 

og de aktuelle handlinger. Det kan se ud som om, at sygeplejersken tror, hun udfører en god 

professionel sygepleje, mens patienten oplever det som en instrumentel og 
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dehumaniserende sygepleje. Dette skal ikke forstås som bevidste handlinger fra 

sygeplejerskens side. 

 

Betragtningen kan ligge i intensivregiets kulturelle baggrund. Intensivsygeplejen er 

indlejret i et biomedicinsk paradigme, hvor det er naturvidenskaben, patientens diagnose og 

behandling der er i fokus. Introduktions- og specialuddannelse for intensivsygeplejersker 

rummer en overvægt at sygdomslære, behandlingsmetoder, specielle sygeplejehandlinger 

og procedure(Region Syddanmark 2008;Sundhedsstyrelsen 1997). Dertil er 

intensivsygeplejens oprindelse influeret af lægen og dermed det biomedicinske 

paradigme(Fjeldborg 1959;Hjort 1966). Et udsagn fra en afdelingssygeplejerske, ligger i 

tråd hermed: 

 
Vi passer de mest syge patienter på hele hospitalet, og vi har et tæt 
samarbejde med læger og andre faggrupper. Derfor har vi alle sammen 
både faglige og menneskelige udfordringer. Vi skal vide noget om den 
medicinske behandling, om det tekniske udstyr og om anatomi og fysiologi, 
og vi skal være lyttende professionelle, der kan støtte ulykkelige 
pårørende(Impuls 2008).  
 

Ud fra citat og uddannelsestilbud kan det se ud til, at sygeplejerskens instrumentelle fokus 

kan begrundes i, at hun er indlejret i en biomedicinsk kultur. En kultur hvor hun bliver 

skolet til et naturvidenskabeligt og instrumentelt fokus på patienten. Det kan således ses 

som en mulig årsag til intensivsygeplejerskens prioritering og syn på god professionel 

sygepleje som instrumentel, teknologisk pleje og omsorg for patientens fysiske behov. Det 

er dog paradoksalt og samtidig meningsbærende at det kun er den pårørendes psykosociale 

behov der nævnes. 

 

Informanten fra interviewet beretter, at der ikke var nogen tæt relation med sygeplejersken 

på intensiv. I relation hertil ses af deltagerobservationen, at sygeplejersken befandt sig på 

stuen i hele vagten og var meget omkring patienten, også tæt. Alligevel vurderes hun ikke 

at være nærværende i hendes tilstedeværelse. I Scheels ekspressive fornuft ligger bl.a. 

forståelse af et andet menneske samt en modtagende forholden sig og i den moralsk-

praktiske, evnen til at etablere og bevare en kontakt. Det fordres af sygeplejersken at hun i 
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patient-sygeplejerske mødet inddrager, patientens kropslige og emotionelle udtryk. Via 

udtrykkene kan patientens behov søges identificeret, så hans behov bliver set og eventuelt 

mødt. Pedersen fremhæver, at øjenkontakten er betydningsfuld. Hun ser øjenkontakt som 

noget udtryksfuldt og relationelt i mødet mellem mennesker, da øjnene fører det ene 

menneske i nærvær med den andens krop. Ifølge Pedersen kan øjenkontakt tolkes som en 

relation, forpligtende kommunikation samt et løfte om en fortsat kontakt(Pedersen 1999). I 

tilslutning hertil siger Merleau-Ponty, at mennesket er tilstede i verden med kroppen samt 

at det er med kroppen, vi erkender verden og bevidstheden tager form(Thøgersen 2004). 

Med kroppen kan mennesker udvikle en kontakt. Denne kontakt kan udvikle sig til et 

tillidsforhold og en relation i det videre plejeforløb. Det er med kontakten i mødet, at 

nærværet kan gøre sig gældende og at relationen etableres og udvikles. Øjenkontaktens 

betydning for kontakten findes ligeledes væsentlig i Gjengedals studie(Gjengedal 1994). 

Dvs. grundet intensivpatientens vekslende bevidsthedstilstand samt oplevelse af 

sanseforstyrrelser, betyder at sygeplejersken må tage initiativ til, etablere og bevare 

kontakten i mødet. Det er hendes ansvar at der bliver etableret en omsorgsrelation mellem 

hende og patienten.  

 

Lykkes kontakt etableringen ikke for sygeplejersken, er der risiko for at patientens 

oplevelse af nærvær reduceres og oplevelsen af ensomhed og isolation øges(Scheel 2005). 

Fx åbner følgende citat fra deltagerobservationen for denne tanke: 

 

Den døsige patient vinker efter personalet på stuen. Han vinker igen efter 
1½ min. Sygeplejersken opdager ham og spørger fra sin plads bagved 
pc’en, ”Er der noget du vil?” neutralt stemmeleje, kigger ind i pc’en.  

 

Patienten søger tydeligvis efter kontakt med sygeplejersken, en kontakt der ikke bliver 

mødt. Flere studier og beretninger af patientens oplevelser fra intensiv viser, parallelt med 

materialet fra interviewet, at patienten oplever dehumanisering og isolation samtidig med 

han er bange(Adamson, Murgo, Boyle, Kerr, Crawford, & Elliott 2006;Fredriksen 

1999;Gjengedal 1994;Meiniche 2003;Ruiz 1993). At ”være en maskine”, ”jeg var helt 

alene” og ”levende død” er nogle af de udtryk der går igen i materialet. Disse oplevelser 
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kan øge patientens sårbarhed. Han er syg, alene, omgivet af et fremmed og uforståeligt 

miljø og evnen til at kommunikere verbalt væk grundet intubation. Det kan virke håbløst 

for patienten, hvorfor behovet for psykosocial pleje er overvældende.   

 

Sårbarhed er forskellig fra patient til patient, én oplever en given situation som krænkende 

og en anden ville ikke reagere på det. I teorien om interaktionelle sygeplejepraksis er 

sygeplejersken opmærksom på at forståelse af den anden kan udarte sig forskelligt, således 

empati og omsorgen forsvinder og sygeplejen bliver til ligegyldighed. Derfor må 

sygeplejersken ved hjælp af sin intuition og sygeplejefaglige skøn forsøge at etablere en 

tillidsbaseret omsorgsrelation til patienten. En relation hvor patientens sårbarhed forsøges 

reduceret, med henblik på øget autonomi(Scheel 2005). Et empirisk studie om oplevelser af 

omsorgsrelationen, viser at både patient og sygeplejerske er opmærksomme på tillidens 

betydning for etablering af denne relation. Alligevel var resultatet ofte, at trods søgen efter 

at etablere en omsorgsrelation, baseret på gensidig tillid, oplevede patienten forsat 

sårbarhed, om end den var reduceret(Berg & Danielson 2007). Dette studie viser, at selvom 

sygeplejersken forsøger at etablere en omsorgsrelation, der tager hånd om patienten og hans 

sårbarhed, er det ikke altid nok. Det tyder således på, at der er et gensidigt ønske om en 

tillidsbaseret omsorg, men at det trods det ikke altid lykkedes. Det er dog ikke 

ensbetydende med, at sygeplejersken skal undlade at forsøge. Som Meiniche udtrykte i 

interviewet: 

 

hvis bare de rammer patienten 1/10 af de gange de forsøger, så er det jo godt. 
 

Inger Moos finder i sit studie om narrativ identitet, at en trussel af et menneskes identitet, 

kan fører til oplevelse af hjælpeløshed. Moos konkluderer, at en hverdagslig samtale 

mellem mennesker kan reducere det enkelte menneskes oplevelse af tab af integritet. Det 

betyder, at intensivpatienten kan have glæde af, at der etableres kontakt og relation med 

sygeplejersken, så han gennem hverdagskonversation med hende kan opleve mening og 

livskvalitet trods sygdom(Moos 2004). Når kontakten i mødet med patienten bliver 

indirekte eller manglende er der risiko for at den psykosociale pleje og omsorg bliver 
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overfladisk og at den ikke opfanges af patienten. Det kan betyde at patientens oplevelser fra 

intensivafdelingen bliver følelsen af ensomhed og isolation, på trods af at sygeplejersken 

oplever at hun yder denne psykosociale pleje.  

 

Information 
Temaet information refererer til sygeplejerskens praksis i mødet patienten, i relation til 

sammenhæng i hensigt og handling, koordinering af handling og information til patienten.  

 

Under feltarbejdet blev det tydeligt, at patienten hyppigt vurderes at være forvirret over den 

kontekst, han var omgivet af. Det tekniske udstyr, hans tilstand og sygeplejerskens 

handlinger. Det udløste ofte uro, udslag i de vitale parametre samt antagelig opgivenhed og 

tilbagetrækning fra den virkelige verden. Dette kom til udtryk i følgende citat: 

 

En alarm kimer højt og uafbrudt i syv min. Den døsige patients øjne flakker, 
han ser anspændt og bange ud, har puls og blodtryksstigning. … (2 min. 
senere) blikket flakker fortsat rundt, angsten nærmest lyser ud af ham. Han 
er urolig og roder rundt i sengen … (3 min. senere) Blikket hviler kortvarigt 
på personalet, der står i døren til stuen og taler sammen i larmen. Han 
vender hovedet væk, sukker dybt og lukker øjnene. 

 

Patienten i citatet er tydeligvis bange, han forstår ikke hvad der sker og kender ikke årsagen 

til alarmen. Han søger tilsyneladende efter hjælp, forklaring eller nærhed, alligevel er 

sygeplejersken formentlig ikke opmærksom på hans behov, hun ser ham ikke. Information, 

eller i dette tilfælde manglende information, tolkes således at have en væsentlig betydning 

for den vågne intuberede patient. I relation hertil siger Scheel, at sygeplejersken fastholder 

patienten i passivitet og afhængighed, hvis hun undlader at give patienten mulighed for at 

tilegne sig forståelse af en given situation. Det betyder, at sygeplejersken må være 

opmærksom på de kropslige og emotionelle udtryk, som patienten udviser om hans behov 

for information og forståelse. Den vågne intuberede patient har ikke mulighed for at stille 

spørgsmål og verbalt undre sig over konteksten. Det fordrer af intensivsygeplejersken, at 

hun er lydhør overfor alle patientens sanselige udtryk. Desuden må hun være opsøgende og 
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tage initiativ til, på baggrund af sit sygeplejefaglige skøn og erfaring, at forudse og gætte på 

hvad der kan være essentielt for patienten at få information om(Scheel 2005). 

Sygeplejerskens opgave er således at menneskeliggøre rammen og de erfaringer 

intensivpatienten gør sig. Det kan hun gøre bl.a. ved at fortolke patientens signaler og 

spørgsmål og oversætte det til dagligdags sprog.  

 

Patienten er afhængig af, at der tilbydes information, så han ved, det han har behov for at 

vide. Ikke alle patienter er opmærksom på deres eget behov for information, derfor må 

sygeplejersken tage initiativet og efterfølgende sikre sig at informationen er forstået 

(Moesmand & Kjøllesdal 2004). Den enkelte patientens behov kan dog variere, da ikke alle 

mennesker er ens. Sygeplejersken må ved hjælp af sin erfaring, situationsfornemmelse, 

videnskabelig viden og evidens informere patienten på basis af antagelser og gæt om, hvad 

han kunne have behov for at vide. Scheel påpeger, at en handling kan være behagelig eller 

ubehagelig, men at aktørerne i situationen har forskellige muligheder, alt efter de 

betingelser og vilkår, situationen er indlejret i. Sygeplejersken må med afsæt i sit 

sygeplejefaglige skøn, -kompetencer og patientens tilstand, udføre handlingen kvalificeret 

og til mindst mulig gene for patienten(Scheel 2005). Situationens muligheder og 

begrænsninger har betydning for menneskets frihed, alt efter afhængighed af andre 

mennesker. Det må sygeplejersken have for øje i en given situation. Ved at reducere 

situationens begrænsninger vil sygeplejen blive frigørende og patientens frihed øges. 

Patientens afhængighed har ligeledes betydning for magtbalancen mellem ham og 

sygeplejersken. Magt kan ikke undgås og eksisterer i alle almenmenneskelige forhold, også 

i patient-sygeplejerskerelationen. I den interaktionelle sygeplejepraksisteori betragtes denne 

relation som en basal magtrelation. Mennesket, som sygeplejersken plejer og drager 

omsorg for, vil imidlertid befinde sig i en svagere position, da situationen afviger fra de 

almene mellemmenneskelige forhold(Scheel 2005). Det er således vigtigt at sygeplejersken 

i sine handlinger er sig bevidst om denne magtforskydning og vurdere magtrelationen samt 

dens gavnlighed for patienten.  

Hupcey fandt i et studie om intensivpatientens behov, at oplevelse af tryghed var væsentlig 

for den kritisk syge patient. Sikring af tryghed indebar bl.a. information, kontrol, håb, tillid, 



______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Side 51 af 77 

omsorg og netværk(Hupcey 2000). En videreføring af studiet viste, at behovet for 

information var centralt for patienten, både under og efter sygdom og behandling og havde 

stor betydning for patientens oplevelse af tryghed(Hupcey & Zimmerman 2000). 

Sygeplejerskens information må derfor have til hensigt at fjerne unødig angst, berolige 

patienten, udvise empati og engagement samt dække patientens behov for oplevelse af 

sammenhæng. Alt dette dog uden at troværdigheden forsvinder. 

 

Fundene viste at intensivsygeplejersken gav patienten mange informationer i løbet af en 

vagt. Alligevel tyder analysen af materialet på, at sygeplejersken ofte informerede om ét og 

udførte noget andet eller informerede under udførelse af en handling samt at patienten ofte 

ikke sansede informationen. Følgende udsagn åbner herfor:  

 

Sygeplejersken informerer den døsige patient om at han skal op og sidde i 
en stol. Hun taler med lavt stemmeleje, står med siden til ham og kigger på 
lægen. Patienten vendes frem og tilbage, mens løftestykket lægges i. Lægen 
stiller spørgsmål til sygeplejersken, med lavt stemmeleje, henover sengen, 
ingen ser på patienten, mens hun rigger liften til. ”Så X, nu bliver du hejset 
op” lavt stemmeleje, med ryggen til patienten og øjenkontakt med lægen. 
Hun går over til lægen. Patienten hejses op fire minutter senere. 

 

Heraf fremgår, manglende sammenhæng mellem hvad der informeres om og hvad der 

udføres. Sygeplejersken tolkes at være fysisk tilstede og plejen fremstår fragmenteret. Dette 

reducerer den bevidsthedssvingende patients evne til at mestre eller bare at forholde sig til 

situationen. Sygeplejersker fremhæver i Gjengedals studie vigtigheden af information, 

motivation og medinddragelse i forhold til udførelse af diverse handlinger. At information 

er væsentlig for sygeplejens kvalitet, faktisk fundamental(Gjengedal 1994). Ligeledes 

pointerer et studie om ”making a difference”, at det ofte er lettere at takle ubehagelige 

handlinger og procedure, fx sugning, når aktiviteten er forstået og forventet forud. Det har 

ligeledes betydning for patientens evne til at udholde og mestre det svære og 

generende(Hawley & Jensen 2007). I tråd hermed betoner Moesmand og Kjøllesdal, at 

emotionel støtte kan være værdifuld og motiverende i vanskelige situationer og hændelser. 
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Samtidig med kan støtten medvirke til bedre forståelse af information(Moesmand & 

Kjøllesdal 2004).  

 

Under generering af materialet blev det tydeligt at information til patienten om hans tilstand 

og prognose ofte overses, selvom patientens kropslige udtryk fortæller om et behov for at 

vide. Hvilket dette citat betoner: 

 
Læge og sygeplejerske har en faglig dialog og diskussion henover hovedet 
på den apatiske patient om hans tilstand. Patienten ligger og kigger på dem, 
hans blik flytter sig konstant fra den ene til den anden. De går over til 
skrivebordet og sætter sig med papirerne. Patienten kigger efter dem, ser 
undersøgende og spørgende ud. Samtalen bliver mere hviskende mellem 
personalet. Patienten bliver urolig i sengen, kigger op i loftet, ser anspændt 
ud 

 
Det er relevant at diskutere hvad der kan ligge til grund for dette. Hvad er det patienten ikke 

må vide?, hvem bestemmer det? hvem tages der hensyn til? Ikke at have kendskab til sin 

tilstand eller til det der sker/er sket, kan opleves som en eksistentiel ensomhed og angst hos 

patienten, grundet ikke-anerkendende og ikke-bekræftende oplevelser. Alle patienter, 

uanset bevidsthedsniveau, har ret til information jf. lov om patientrettigheder(Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet 2005), det betyder at sygeplejersken er forpligtet til at give patienten 

information. Intensivsygeplejersken skal hos den komplekse og bevidsthedsslørede patient, 

være sig bevidst om han kapacitet til at forstå. Derfor bør information altid være tilpasset 

patientens situation og tilstand, dog uden at efterlade ham i uvished. Manglende 

information om situationen og det der sker, kan resultere i oplevelse af isolation, angst og 

håbløshed. Angsten for det uvisse kan således blive en eskalerende angst, der reducerer 

patientens mestringsevne yderligere(Benner 2004;Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard 

1999). Det kan i yderste konsekvens få betydning for hele patientens intensivforløb og 

rehabilitering, hvis han kan reagere ved at lukke omverdenen ude fra hans sind.  

 

Gjengedal fremhæver, at flere sygeplejersker nævnte gensidig tillid i forbindelse med 

information. At det var vigtigt at være ærlig i sin information om patientens tilstand og 

fortælle fx hvorfor de ikke var i stand til at tale(Gjengedal 1994). Tilliden mellem patient 
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og sygeplejerske er også centralt. Tillid er et grundlæggende vilkår mellem mennesker, det 

gælder såvel kontakt som information og interaktion. Det drejer sig om at tage imod den 

andens tillid, trods risiko for at blive afvist. Tillid bygger på ærlighed og åbenhed, det 

betyder, at hvis mennesket oplever tillid fra andre, vil han svare med samme ærlighed og 

åbenhed. Den interaktionelle sygeplejerske bør således i mødet med patienten være åben og 

ærlig, med henblik på ikke at afvise patienten og dermed miste hans tillidserklæring(Scheel 

2005). Før omtalte studie af patient og sygeplejerskens gensidige forsøg på at opnå et 

tillidsforhold(Berg & Danielson 2007), betyder i denne henseende, at 

intensivsygeplejersken bør tilstræbe en god omsorgsrelation. En relation bestående af tillid 

og nærvær, der selvom det måske ikke lykkes, alligevel kan have positive konsekvenser for 

patienten.  

 

Interaktion 
Temaet interaktion refererer til sygeplejerskens evne til at kommunikere, interagere og 

medinddrage patienten i mødet, så pleje og omsorg bliver et samspil afhængig af patientens 

ressourcer.  

 

Integritet består af et balanceret forhold mellem den enkeltes fysiske, psykosociale og 

intellektuelle væren(Andersson 1994). Det betyder, at bl.a. interaktion, sammenhæng i 

pleje- og omsorgshandlinger samt respekt og omsorg for patientens personlighedssfære har 

betydning for integriteten. I et intensivregi, hvor patienten er kritisk syg samt sårbar, fysisk 

og psykisk, betyder det at patientens integritet er truet i mødet med sygeplejersken. 

Sygeplejersken må, som den magtfulde i omsorgsrelationen, være sig bevidst om patientens 

integritet og bevarelsen af denne. Alligevel vil sygeplejersken ofte befinde sig i pleje- og 

behandlingssituationer, hvor hun er nødt til at tilsidesætte noget af patientens integritet, 

efter som han ikke kan vælge interventionen fra, fx sugning. Hvilket dette citat betoner: 

 
Der står sekret helt oppe i patientens tube. Sygeplejersken suger den 
apatiske patient, der vågner, forsøger at skubbe sygeplejerske og 
sugekateter væk. Bliver stående ved patienten ”Der står noget mere 
dernede, jeg bliver nødt til at suge igen … jeg går lige ned én gang til” 
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Det ses heraf, at sygeplejersken er nødt til at tilsidesætte patientens autonomi og ignorere 

hans nej til sugning, da det er essentielt for hans helbredelse og rehabilitering. 

Sygeplejersken handler ud fra sit faglige skøn og sygeplejefaglige kompetencer, der er 

baseret på det system, virkeligheden er indlejret i samt den enkelte situations vilkår(Scheel 

2005). Det er vigtigt, at sygeplejersken er mentalt nærværende i omsorgsrelationen og så 

vidt det er muligt informerer og medinddrager patienten. Udfordringen er at drage 

psykosocial omsorg for den enkelte patient, så han oplever nærvær, omsorg og værdighed i 

sygeplejen. Katie Erikssons omsorgsfilosofi siger i relation hertil, at den gode 

professionelle omsorgsyder må evne at lide med patienten, uden at overtage hans lidelse. 

Eriksson sondrer mellem tre former for teoretisk lidelse, livs-, sygdoms- og plejelidelse19 

samt redegør for lindring af lidelse. Intensivsygeplejersken må i sin omsorg, der er lidelsens 

gensvar, fjerne unødig lidelse og lindre den tilbageværende lidelse med henblik på at 

patienten kan finde mening(Eriksson 1995). Sygeplejersken kan gøre brug at den 

psykosociale pleje i sin sygepleje og omsorg samt gennem kropslige og emotionelle 

handlinger yde støtte den vågne intuberede patient. 

 

Interaktionel sygeplejepraksis lægger vægt på det kommunikative aspekt i sygeplejen. 

Kommunikation er, som nævnt, ikke udelukkende verbale udtryk, men også kropslige og 

emotionelle. Det betyder, at sygeplejersken i sin pleje og omsorg må være opmærksom på 

de kropslige udtryk, med henblik på hvorvidt budskabet er modtaget samt hvilke 

emotionelle udtryk han afslører. Øjenkontakten udviser åbenhed overfor de tanker, følelser, 

ønsker og behov, der ikke udtrykkes i ord. God information tager afsæt i den ekspressive 

handlemåde, da målet er at møde patienten og forstå hans behov for information, forståelse, 

forklaring og sammenhæng. 

 
Den apatiske patient er urolig og hyperventilerer i respiratoren. ”Prøv at 
trække vejret stille og roligt” sygeplejerskens stemmeleje er neutralt, står 
ved siden af … Hun kigger på patienten ”Du bliver så træt når du suser 

                                                 
19 De tre lidelsesformer: 1) livslidelse implicerer alt fra trussel af eksistens til tab af evne til at realisere social 
praksis. 2) sygdomslidelse implicerer lidelse i relation til sygdom og behandling, fx smerter og ubehag. 3) 
plejelidelse implicerer insufficient pleje, der krænker patientens værdighed og fratager patientens mulighed 
for at være et helt menneske(Eriksson 1995).  
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sådan af sted. Stille og roligt” Holder hænderne på hans pande og bryst. 
Patientens øjne er lukket. Sygeplejersken bliver stående, lidt efter lidt falder 
han til ro.  

 

Citatet viser, at en nærværende og omsorgsfuld sygepleje, kan hjælpe den vågne intuberede 

patient til at falde til ro, selv om angsten presser sig på. Sygeplejersken ser patienten og 

viser via verbalt og nonverbalt sprog, at hun er hos ham(Scheel 2005). Et pilotstudie af 

patient og sygeplejerskers oplevelse og erfaringer med den kommunikative interaktion på 

intensiv viste, at interaktionen blev oplevet som frustrerende af begge parter. Patienten 

oplevede ofte, at sygeplejersken undlod eller opgav at kommunikere samt undlod at spørge 

ind til patienten. Sygeplejersken frustrationer tog afsæt i oplevelsen af manglende 

kommunikative kompetencer i relation til den intuberede patient. Kompetencen blev lært 

gennem den daglige sygeplejepraksis i kontakt med patienten, via erfaringsbaseret 

viden(Magnus & Turkington 2006). Dette tolkes i lighed med den tidligere diskussion om 

indholdet i den intensive specialuddannelse, at omhandle indlejring i det biomedicinske 

paradigme. Problematikken ligger i, at sygeplejersken først i takt med sin praksiserfaring og 

etablering af relation til patienten, lærer at aflæse hans kropslige sprog. Det betyder, at den 

enkelte patient oplever markante variationer i den psykosociale pleje, da der ikke findes en 

basal formaliseret uddannelse i intensivregi om kommunikation med en intuberet patient. 

Sygeplejersken må via erfaringen lære at kommunikere med den komplekse, kritisk syge 

patient, i et højteknologisk miljø. Sygeplejerskens kompetencer fra basisuddannelsen skal 

udvikles, så hun tilegner sig egnede kommunikative kompetencer. Fx identifikation af 

kropslige udtryk samt kommunikation i en ensidig dialog. Ligeledes må hun opøve 

kompetencer i forhold at takle den komplekse kommunikation. 

 

Resonans20 som den beskrives af Morrison og Burnard kan, i tillempet udgave, være en 

metode til at hjælpe patienten med at sætte ord på hans følelser, frustrationer etc. 

                                                 
20 Resonans: At lytte uden at tolke. En form for nærværende lytning, bestående af tre lytteniveauer: 
lingvistisk, paralingvistisk og nonverbal. Formålet er at forstå patientens forståelseshorisont og hvor patienten 
oplever at blive hørt. Det påpeges at resonans ikke er det samme som at tolke patientens tanker eller en teori 
om hvad han føler samt at det er gennem praksiserfaring at evnen til resonans tilegnes. (Morrison & Burnard 
1996:66ff). 
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Sygeplejersken skal ikke indlede et terapeutisk forløb, men skal gennem sin kompetence og 

viden fra lignende situationer, forsøge at forstå patientens tanker og behov. Sygeplejersken 

lytter til det kropslige og emotionelle sprog patienten udtrykker og gennem afprøvning af 

hypotetiske spørgsmål kan hans psykosociale behov afklares. Gennem resonans kan der 

opbygges en relation præget af gensidighed(Morrison & Burnard 1996). 

 

I deltagerobservationen kom det til udtryk at sygeplejersken ofte har svært ved at blive i 

situationen, sammen med patienten. At lide sammen med patienten, hvilket bl.a. træder 

frem i følgende citat: 

 

”Jeg ved godt det er hårdt og at det er en svær situation”. Sygeplejerskens 
stemmeleje er neutralt, der er øjenkontakt og hun holder patienten i hånden. 
”Er du bange” patienten nikker ”du ligger og tænker mange tanker?” 
patienten nikker igen, har tårer i øjnene ”har du stadig ondt?” patienten 
nikker ”du får lidt mere smertestillende” sygeplejersken afslutter kontakten 
og henter medicin til patienten, giver det og går. 

 

Sygeplejersken har tydeligvis set patientens behov for nærvær og menneskelig relationel 

kontakt, hvilket hun reagerer på, alligevel glider hun af undervejs i kontakten. Det ses, at 

direkte kontakt ofte etableres i bevidsthedsvurderingen. Alligevel udvikler kontakten sig 

sjældent til en omsorgsrelation, der via interaktion identificerer patientens egentlige behov. 

Trods en god kontakt glider sygeplejersken af i de svære situationer, hvor hun 

tilsyneladende lukker øjnene for patientens psykosociale behov eller er eftergivende, skønt 

hendes faglige skøn måske fortæller hende noget andet. Scheel kalder denne undladelse for 

”betingelsesløs egenomsorg”(Scheel 2005:258). Det kan være et udtryk for 

sygeplejerskens manglende åbenhed eller angst for at skulle hjælpe patienten med at sætte 

ord på svære temaer indenfor hendes egen eller patientens urørlighedszone. Undladelse 

grundet respekt for patientens urørlighedszone, kan betyde at hun uagtet sin indsigt, overser 

patientens behov for at blive set. Den svære samtale med en vågen intuberet patient kan 

således blive til berøringsangst, fremfor empati og trøst. Uden åbenhed bliver relationen til 

ligegyldighed(Scheel 2005).  
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Et studie af intensivsygeplejerskers levede erfaringer, finder fire elementer af ”making a 

difference”21(Hawley & Jensen 2007). Elementerne forstås som at gøre det inhumane 

humant, det uudholdelige udholdeligt, det livstruende livsopretholdende og det ulivsdygtige 

livsdygtigt. Det vurderes at være i tråd med Meiniches budskab i såvel hendes bog som 

interview. At information og interaktion kan betyde at det hele bliver mere forståeligt og 

tåleligt. Lidelse bliver lindret, når der er balance mellem teknologi og mennesket, mellem 

afstand og nærhed. Der vurderes at være konsensus herom i flere nyere 

undersøgelser(Almerud, Alapack, Fridlund, & Ekebergh 2008;Hedlund, Ronne-Engstrom, 

Ekselius, & Carlsson 2008;Hughes, Whitmer, & Hurst 2007;Rushton, Reina, & Reina 

2007;Tsai et al. 2007). 

 

Omvendt kan det være udtryk for manglende kompetence hos sygeplejersken til at takle 

patientens psykosociale behov. Som anført er intensivsygeplejersken tilsyneladende 

indlejret i et biomedicinsk paradigme, hvilket gør at de mere holistiske og værdibaserede 

aspekter nedprioriteres i relation til standarder, kriterier og procedurer(Scheel 2005). 

Derudover er sygeplejersken indlejret i en systemverden, hvor kendetegnet er effektivitet, 

fornuft og strategisk rationalitet og hvor der handles efter en strategisk og egocentreret 

rationalitet. Ifølge Habermas består problemet i at systemverden vender tilbage og 

koloniserer livsverdenen, hvorved værdimæssige spørgsmål bliver gjort til 

tekniske(Habermas 1996). Dvs. at mennesket bliver tingsliggjort også i situationer hvor fx 

værdier skulle være afgørende. Den interaktionelle sygeplejepraksis er integreret i 

systemverdenen, men søger at medinddrage livsverdensværdierne22. Det er vigtigt at 

sygeplejersken er opmærksom på, at hvis hun handler strategisk og resultatorienteret, ud fra 

en rationel fornuft, kan det siges at hun ”tvinger” patienten til at følge de værdier hun 

repræsenterer i kraft af systemet. Hvis intensivsygeplejersken blot er orienteret mod 

                                                 
21 Making a Difference in Critical care Nursing Practice: “making the inhumane humane, making the 
unbearable bearable, making the life threatening, life sustaining, and making the unlivable livable”(Hawley & 
Jensen 2007:665). 
22 Scheel er her inspireret af den tyske kritisk teoretiske filosof Habermas og hans handlekompetencer i 
relation til systemverden og livsverden. Hvor der på den ene side er instrumentel og strategisk handlen i form 
af systemerne og på den anden side kommunikativhandlen i form af livsverdenen. Livsverdenen forstås som 
værende den oprindelige verden hvor ud fra systemerne er opstået(Habermas 1997). 
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teknologien og det instrumentelle, kan hun let komme til at yde en paternalistisk 

omsorg(Scheel 2005). Almerud et al pointerer, at nutidens plejesystems udfordring er, at 

udvikle et ”dobbelt syn” der kan balancere mellem klinisk kompetence samt holistisk, 

integreret og forstående sygepleje. Da subjektet og objektet kan honoreres ligeværdigt i en 

sådan tilgang samt at de bristede bånd mellem ”TECHNE – ”the act of nursing” and 

POESIS, ”the art of nursing”(Almerud, Alapack, Fridlund, & Ekebergh 2007:151) kan 

reetableres. 

 
 

Diskussion af metoden 
Afsnittet diskuterer kritisk udvalgte dele af specialets metode i relation til et eksplorativt 

studie af den psykosociale pleje i mødet mellem den vågne intuberede patient og 

intensivsygeplejersken. Relevante dele af specialets anvendte ramme, metode og design vil 

derfor blive kritisk diskuteret i dette afsnit. 

 

Referenceramme 
Merry E. Scheel. Det kan diskuteres hvorvidt Scheels interaktionelle sygeplejepraksis var 

god til at kaste lys over problematikken. Teorien er en praksisrelateret teori, der rummer 

såvel sygepleje og omsorg som relation og interaktion mellem patient og sygeplejerske. 

Problemstillingen var af sygeplejemæssig karakter og havde fokus på samspillet mellem 

patient og sygeplejerske, hvorfor den vurderes som hensigtsmæssigt i relation til at 

undersøge divergensen mellem patientens og sygeplejerskens oplevelse af plejen og 

omsorgen i en højteknologisk intensivafdeling. Teorien om den interaktionelle 

sygeplejepraksis vurderes således som den bedst anvendelige sygeplejefaglige ramme for 

specialet. 

 

Teorien er i specialet anvendt mere kritisk, end Scheel har tænkt den. Scheel understreger, 

at teorien ikke er idealsygepleje, men at den interaktionelle sygepleje beskriver 

sygeplejersken som rollemodel, en måde at udføre sygeplejen på. En given praksissituation 

vil altid være mere patientcentreret, nuanceret og unik end eksemplificeringen, hvorfor 
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sygeplejen ofte bliver anderledes end forbilledet(Scheel 2005). Fundene tegner et billede af 

at sygeplejersken på intensiv ikke i fuld udstrækning formår at integrere den ekspressive 

sygepleje i mødet, hvorfor hun ikke lever op til fordringen i den interaktionelle 

sygeplejepraksis. Alligevel skal det pointeres, at specialets fokus er relativt smalt. Det 

betyder, at flere deltagerobservationer, en ny analyse af det empiriske materiale, med en 

mindre kritisk tilgang og eventuelt et bredere fokus på den komplekse situation kan 

resultere i andre fund, end dem der fremstilles i dette speciale.  

 

Paul Ricoeur. Ricoeurs kritiske hermeneutik viste sig at være en velegnet 

videnskabsteoretisk referenceramme til belysning af mødet mellem patient og sygeplejerske 

i et intensivt regi. Rammen gjorde det muligt at vurdere og fortolke det empiriske materiale 

kritisk og alligevel åbne op for menings- og betydningsbærende enheder til at forklare og 

forstå det, der skete i situationen. Ricoeurs vision om, at forskningen skal være til gavn for 

mennesket(Ricoeur 1999), er blevet integreret i specialets fokus. Specialets formål var via 

empiriske materiale at udvikle viden om mødet samt indsigt i det der sker i mødet, med 

henblik på en øget forståelse af det psykosociale plejes betydning hos intensivpatienten. 

Det vurderes således, at specialets formål og resultat lever op til Ricoeurs vision. Studiets 

gavnlighed for mennesket kunne have haft andre perspektiver, der kunne være ligeså 

interessante og aktuelle, nemlig sygeplejerskens mestring af mødet med den vågne 

intuberede patient eller behovet for vejledning og uddannelse i relation til mødet med den 

intensive patient.  

 

Med afsæt i Ricoeur tænkning om fortolkning og den trefoldige mimesis blev jeg tvunget 

til at argumentere. Via naiv læsning og strukturanalyse blev meningslagene afdækket i en 

spiralproces ned gennem det empiriske materiale. Spiralprocessen betød, at analyse og 

fortolkning blev en aktivitet, der bevægede sig frem og tilbage mellem temaer og tekst, 

enheder og helheder, hvor temaer og tekst blev afprøvet med hensyn til fortolkningens 

sandhedsgrad. Fortolkningsstrategien vurderes som et nyttigt redskab, der hjælper med at 

skille teksten ad, lag for lag i enheder og samle den igen i en ny indsigt. Indsigt og 

diskussion blev efterfølgende til en ny erkendelse, der gav en udvidet indsigt og forståelse 
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af den psykosociale pleje i mødet mellem den vågne intuberede patient og 

intensivsygeplejersken.  

 

Deltagerobservationens sigte var, at afdække den kulturelle viden, mennesker bruger til at 

organisere adfærd og fortolke oplevelser. Ricoeurs sigte er at åbne en given tekst, uanset 

indhold, for dens egenmening og meningsbærende udsagn for at blive klogere på den 

levede virkelighed. Trods forskellige tilgange vurderes de som kompatible teorier, der kan 

supplere og inspirere hinanden. I Ricoeurs tænkning, sker fortolkning i en spiral, fra naiv 

læsning til strukturanalyse og gæt, til naiv læsning eller kritisk tolkning etc. Dette svarer til 

processen i deltagerobservation. Fra felten, feltnoter og protokol, til analyse, fortolkning og 

nye spørgsmål og tilbage til deltagerobservation, feltnoter og protokol etc. Ergo fra 

overflade til dybde indtil ny forståelse og erkendelse opnås.  Tale, kropssprog og 

handlinger er lige centrale i deltagerobservation som i fortolkningsteorien. Desuden er 

tolkningsprocesserne kompatible. Skønt det at Ricoeurs fortolkningsteori er en metateori, 

dvs. en filosofisk teori, der ikke kan operationaliseres som Spradleys 

deltagerobservationsproces, der er en praksisteori. En afvigelse mellem den etnografiske 

metode og mimesis er, at deltagerobservationsstudiet følger informantens fokus. Hos 

Ricoeur er det læseren, der på basis af sin forforståelse og selvforståelse forfølger det der 

træder frem i hændelsen. Kontinuerlig refleksion over teksten betyder, at forskeren ser det 

der ligger foran teksten, fremfor det skrevne og mest åbenbare(Ricoeur 1979). Dvs. at 

forskerens forforståelse træder i baggrunden og tekstens budskab træder frem. Hos 

Spradley er interessen for betydningen af handling og hændelse, der er i fokus. Dvs. de 

sociale og kulturelle meningssammenhænge der træder frem i den sociale situation og som 

har betydning for, hvordan situationen udvikler sig(Spradley 1980). 

 

 

Metode 
Den eksisterende viden omhandlede retrospektive undersøgelser, hvor patienter og 

sygeplejerskers oplevelser er divergerende, hvorfor en prospektiv tilgang som 

deltagerobservation valgtes som metode. Om deltagerobservation var den rigtige metode til 
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at undersøge specialets problemstilling, kan diskuteres. Ifølge Spradley bidrager 

deltagerobservation til beskrivelse og forklaring af regelmæssigheder og variationer i 

menneskelig social adfærd. Da fokus for specialet var, hvad der reelt sker i det sociale 

møde, vurderes deltagerobservation som en relevant metode. Dog formodes et forløb hvor 

flere intensivpatienter blev fulgt fra indlæggelse til udskrivelse, at kunne give et mere 

nuanceret billede af mødet mellem patient og sygeplejerske.  

 

De tre patientinformanter og otte sygeplejerskeinformanter der blev inkluderet i studiet, 

repræsenterede trods den begrænsede sampling et repræsentativt udsnit af feltet, da den 

forskel der var på informanterne svarer til normalvariationen i den pågældende 

afdeling(VITA 2008). Udvælgelsen skete bevidst på baggrund af de eksplicitte kriterier. Det 

er således en styrke for fundene, at samplingen indeholder en normalvariation og at 

udvælgelsen er kriteriebestemt. Dette betyder at fundene fortæller om det typiske i mødet 

mellem patient og sygeplejerske(Maunsbach & Lunde 2003). Den begrænsede sampling 

betyder dog, at der må tage forbehold om hvorvidt datamæthed blev opnået. Omvendt viste 

det sig tidligt, at fundene pegede i samme retning.  

 

Det kan diskuteres, om det var hensigtsmæssigt at inddrage Meiniche som 

interviewinformant. Siden Meiniche publicerede sin fortælling om forløbet, har der været 

fokus på området i det intensive regi. Alligevel havde hun en god forudsætning for at drøfte 

observationsfundene, da hendes erindringer fra intensivforløbet er detaljerede. Meiniche 

var en informativt informant, da hun som foredragsholder og forfatter har publiceret sin 

fortælling om forløbet og derved på forskellig vis har bearbejdet oplevelsen og fået den på 

afstand. Omvendt skønnedes Meiniche ikke fuld ud at kunne repræsentere de observerede 

patienter, da det er syv år siden Meiniche gennemlevede det intensive forløb. Et studie om 

erindring af emotionelle oplevelser viser, at de for individet centrale forhold i en hændelse 

huskes bedre og mere detaljerede end de perifere(Christianson & Loftus 1991). Det 

betyder, at intensivpatientens oplevelser kan være et reelt billede af virkeligheden på 

intensivafdelingen. Dog var intensivpatientens situation og tilstand meget anderledes end 
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informanterne i studiet, hvorfor han kan have sværere ved at vurdere hændelserne, når 

bevidsthedsniveauet varierer og man er kritisk syg. 

 

Desuden var konteksten en anden, hvad angår tid, kontekst samt teknologisk 

udstyr(Osborne 2007). Valget af Meiniche vurderes derfor som et ikke optimalt valg. Dertil 

kunne hendes hukommelse være påvirket af en personlige mission, åbenhed i relation til det 

intensive forløb og en interesse i at ændre den sygeplejepraksis hun oplevede på 

intensivafdelingen. Det ville have været relevant og givet en mere nuanceret forståelse af 

mødet ved interview af en eller flere af de tre patientinformanter fra deltagerobservationen. 

Det blev vurderet som ugennemførligt, grundet de etiske overvejelser. 

 

De etiske overvejelser i relation til ovenstående omhandlede, at jeg som observatør og 

interviewer er novice, hvorfor det blev betragtet som etisk uforsvarligt ifølge Ricoeurs 

tænkning om at handle til den andens bedste. Patientgruppen er kritisk syge, psykisk 

udsatte og sårbare. Såfremt interviewene var foretaget, havde det været mere etisk 

forsvarligt at gøre det efter udskrivelse til hjemmet, når patienten befandt sig i en stabil 

fase. Det ville gøre interviewet retrospektivt, svarende til de førnævnte undersøgelser. 

Alligevel ville et sådant design kunne relatere interviewene til deltagerobservationen, 

hvorfor dette ville have været et optimalt design.     

 

I henhold til undersøgelsen kan det være væsentligt at diskutere mængden af 

observationstimer, jeg tilbragte i felten. Der var planlagt 44 timers deltagerobservation, 

fordelt på henholdsvis otte timers deskriptiv, 24 timers fokuseret (en dag, aften og 

nattevagt) samt 12 timers selekterede observationer (tidspunkter for flest møder mellem 

patient og sygeplejerske). Grundet manglende informanter i den selektive fase blev der blot 

observeret otte ud af de planlagte tolv timer. Konsekvensen er relevant at diskutere. De 

manglende timers observation kunne eventuelt have givet et mere nuanceret billede af 

mødet mellem patient og sygeplejersken. Dog bliver det allerede tidligt i den fokuserede 

fase tydeligt hvor materialet pegede hen imod, hvorfor de manglende fire timer måske ikke 

ville have tilvejebragt nye og anderledes fund. 
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Validitet 

Et studies validitet afhænger bl.a. af måden hvorpå informanterne udvælges(Malterud 

2003a:24), derfor blev det grundigt overvejet hvordan problemstillingen kunne belyses. 

Kendskab til felten var nødvendig, for at kunne udvælge relevante informanter der havde 

potentiale til at kunne belyse problemstillingen. Viden om netop det intensive felt er opnået 

gennem en faglig forforståelse i form af egne erfaringer fra intensivregi(Malterud 2003b) 

og i samråd med den intensivafdeling der indgår i studiet. Specifikke og eksplicitte 

overvejelser over in- og eksklusionskriterier har betydning for studiets troværdighed og 

overførbarhed(Malterud 2003a;Maunsbach & Lunde 2003). I henhold til overførbarheden, 

vil studiets interne og eksterne validitet blive diskuteret. 

 

Studiets interne validitet vurderes høj, idet de opsatte kriterier for udvælgelse af 

informanter betød, at jeg ikke selv havde indflydelse på hvem der blev inddraget i studiet. 

Variationen af informanterne resulterede herved i en naturlig forekommende variation. Tre 

patientinformanter blev observeret to gange og tilhørte hver sin kategori af vågenhed. Det 

betyder, at der var henholdsvis en helt vågen, en døsig samt en apatisk patient med i studiet. 

Alligevel kunne andre aspekter i mødet mellem patient og sygeplejerske være blevet 

observeret hvis flere patienter inden for hver kategori af bevidsthedsniveau var blevet 

observeret. To sygeplejersker blev observeret to gange, resten en enkelt gang. Flere 

sygeplejerskeinformanter og observationer af et forløb i mødet med patienten, kunne have 

betydet at materialet var blevet mere nuanceret samt at hun med tiden havde etableret en 

relation til patienten. Den vågne patient der tydeligvis havde opnået en god kontakt med 

personalet havde forskelligt fra de to andre være indlagt meget lang tid, hvilket således kan 

have indflydelse på observationernes karakter hos denne patient.  

 

Hvor den interne validitet vurderes høj, kan den eksterne validitet diskuteres, da fundene på 

den ene side vurderes at kunne overføres og anvendes på andre afdelinger, end den 

oprindelige kontekst. Samtidig betragtes fundene at repræsentere almengyldige 

sygeplejefaglige handlemåder, som ligger implicit i sygeplejerskens grunduddannelse og 

som derfor atter skal bevidstgøres med henblik på den intensive patients oplevelser af 
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forløbet. To forskellige kvalitative metoder anvendt, det betyder at materialet bliver mere 

nuanceret. På den anden side kunne studiet med gavn have anvendt metodetriangulering, 

ved fx at have udført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om intensivsygeplejersker 

oplevelse af den psykosociale pleje i mødet med den vågne intuberede patient. Dette kunne 

have øget det kvalitative fund(Holstein 2003).   
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Kapitel 6   Konklusion 
Der konkluderes i dette kapitel på den fremkomne viden i spørgsmålet om hvorledes den 

psykosociale pleje kommer til udtryk i mødet mellem den vågne intuberede patient og 

intensivsygeplejersken.  

 

Undersøgelsen identificerede tre temaer for den psykosociale pleje i mødet mellem patient 

og sygeplejerske. Kontakt, information og interaktion. Fundene viste, at psykosocial pleje 

bør rumme bl.a. mentalt empati, lindring, nærvær, omsorgsrelation, tillid, ærlighed og 

åbenhed, for at bistå den vågne intuberede patient i at mestre situationen samt bevare sin 

autonomi og integritet.  

 

Det kan det konkluderes, at der er inkongruens mellem intensivsygeplejerskens intentioner 

og handlinger i mødet med den vågne intuberede patient. Sygeplejersken oplever, at hun 

yder en god professionel sygepleje og har god kontakt med patienten. Dog er hun ofte ikke 

opmærksom på om kontakten med patienten er etableret eller om den bevares i mødet, 

informationen og forsøg på interaktion, hvorfor patientens oplevelse af mødet ofte 

beskrives som præget af dehumanisering, manglende nærvær og omsorg. Modsat erfarer 

patienten ofte heller ikke sygeplejerskens forsøg på kontaktetablering, information og 

interaktion. Samtidig er sygeplejersken ikke opmærksom på sin manglende tilstedeværelse i 

situationen via øjenkontakt og kropssprog. Dette kan begrunde den divergerende oplevelse 

af intensivsygeplejen, patient og sygeplejerske imellem. 

 

Fundene kan ved implementering i praksis medvirke til at øge sygeplejerskens bevidsthed 

om og fokus på patientens emotionelle udtryk og psykosociale behov i mødet, når han er 

vågen og intuberet. Desuden kan en øget opmærksom på området eventuelt reducere 

patientens oplevelse af dehumanisering, manglende nærvær og omsorg samt de 

psykosociale sequelae efter et længerevarende intensivt forløb. Fundenes manglende 

entydige og datamæthed betyder, at der er behov for yderligere udforskning på området. 
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Kapitel 7  Perspektivering 
Der perspektiveres i dette kapitel på den fremkomne viden i henhold til hvorledes den 

psykosociale pleje kommer til udtryk i mødet mellem den vågne intuberede patient og 

intensivsygeplejersken.  

 

I klinisk praksis kan fundene medvirke til at øge intensivsygeplejerskens indsigt i og viden 

om kvaliteter i mødet mellem hende og den vågne intuberede patient samt til 

vidensudvikling af plejen til den vågne intuberede patient. Dette kan give en 

opkvalificering af den psykosociale pleje, hvilket betyder at patientens angst og uro kan 

reduceres. Oplevelsen af egen eksistens, mestring af situationen og reducering af eventuelle 

psykosociale følger i rehabiliteringsforløbet, kan blive de positive følgevirkninger. En 

forskel der kan gøre en forskel for patienten under indlæggelsen, men også i 

rehabiliteringsforløbet. Ved i dialog med praksis, at integrere denne nye viden i de 

eksisterende introduktionskurser, i den intensive specialuddannelse samt undervisning på 

en tema, kan intensivsygeplejerskens bevidsthed på område eventuelt betyde markante 

forandringer for plejen til den enkelte patient. 

 

Et studie om hvordan sygeplejersken udvikler kompetencer i forhold til sammenhæng 

mellem intensioner og handlinger, kunne på sigt medvirke til at øge intensivsygeplejerskens 

viden om den gode professionelle psykosociale pleje til den vågne intuberede patient 

generelt. Intensivsygeplejersken ville således i højere grad blive i stand til at integreret den 

ekspressive og moralsk praktiske handlemåde i den komplekse biomedicinske 

sygeplejepraksis. De tværfaglige relationer i mødet, betragtes, på baggrund af det empiriske 

materiale, ligeså problematiske og divergerende som patient-sygeplejerske mødet. Denne 

problematik er ikke direkte undersøgt, men trådte tydeligt frem i genereringen af materialet, 

hvorfor der er behov for yderligere undersøgelse.  

 

I et samfundsøkonomisk perspektiv kan en udvikling af viden om mødet mellem 

intensivpatienten og sundhedspersonalet betyde et bedre rehabiliteringsforløb for patienten. 
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Studier peger på, at patientens livskvalitet ved udskrivelsen har stor betydning for 

patientens evne og statistiske mulighed for genoptagelse af sit arbejds- og 

fritidsliv(Almerud, Alapack, Fridlund, & Ekebergh 2007;Berg, Bertsson, & Danielson 

2006). En bedre og hurtigere rehabilitering kan medføre, at udgifter til sygedagpenge og 

behandlinger reduceres, hvilket i sidste ende kan betyde at han hurtigere er tilbage på 

arbejdsmarkedet. 
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Bilag nr. 1: Udvalgte meningsbærende udsagn fra indholdsanalyse af oplevelser fra intensivafdelingen 
 Hvad står der?  Hvor?        Overvejelser og umiddelbar 

analyse/forståelse 
Foreløbig kategorier Kategori  

Anne Meiniche,2003 
At være intuberet og 
indlagt på 
intensivafdelingen (s30) 

”De talte hen over mig. Han begyndte at rode mellem mine ben. Jeg fyldtes af afsky – troede, at han 
var i gang med et seksuelt overgreb mod mig. Kvinden gjorde ingenting. Inde i mit hoved kæmpede 
jeg imod af alle kræfter. Prøvede at sige noget. Men ikke en lyd kom åbenbart frem, for han fortsatte 
med at snakke og rode. Jeg prøvede at skubbe ham væk, men min krop virkede ikke 

Manglende information og Manglende nærvær, 
Angst, Patient forsøger at gøre modstand, 
kæmpe, men grundet medicinering og intubation 
er dette ikke muligt. Manglende information. 

Overgreb, Dehumanisering 
Personlig sfærer/integritet,  

Dehumanisering  

At være intuberet (s31) ”Jeg vred og sled i slangen, som føltes mere og mere kvælende i min knastørre hals. Jeg fattede ikke 
hvad det hele gik ud på, og konen sagde ikke andet end: ”Rooolig, Anne, nu skal du ligge stille. Du 
må ikke hive slangen ud. Rooolig.” 

Taler ned til, forklarer ikke,  
’stum’ men ikke ’dum’, Angst 

Angst, Respekt Angst  
Afmagt 

At være intuberet (s32) Fuldkommen desperat og ude af stand til at forsvare mig. Overgreb, Magtesløshed, Angst Overgreb, Afmagt, Angst Angst  
Afmagt 

Reintubation og at være 
intuberet (s34) 

”... jeg græd og ville gerne have haft Ole der, men kunne ikke sige noget. De holdt mig, og jeg fik vist 
også en indsprøjtning. Jeg ved ikke, om jeg sprællede, eller om jeg kun forsvarede mig indvendigt i 
min hjerne, da de bedøvede mig. Men jeg forsvandt ...” 

Manglende omsorg og nærvær, Fastholdelse og 
magt – angst, Hvor er ’jeg’, hvem passer på 
’mig’, Kroppen er ikke længere min egen, 
Magtesløshed og afmagt, Alene og isoleret i 
egen krop 

Manglende eksistens, 
Dehumanisering, 
ensomhed, afmagt 

Afmagt 
Dehumanisering 
-Eksistens 
Ensomhed 

At være intuberet (s56) ”Som de fleste andre sygeplejersker, jeg er stødt på, arbejdede René hurtigt, effektivt og meget 
professionelt. Tandbørstning foregik med en krads væske, som han hastigt smurte rundt i min mund, 
mens jeg protesterede voldsomt. Vask gik lige så hurtigt. Derimod var der ikke tid til snak, og det 
savnede jeg utroligt. 

At være et arbejde der skal overstås, ingen 
omsorg, nærvær eller medmenneskelighed. 
Det er kun kroppen der eksistere, psykisk 
sygepleje må vente, Redder liv 

Dehumanisering, Eksistens Dehumanisering, 
-Eksistens 

Omsorg (s57)  ”Anne vil du have en kop kaffe?” spurgte René den dag med ansigtet helt henne ved mit øre. Jeg 
nikkede og nikkede, og han sagde: ”skal det være med mælk og en lille bitte smule sukker?” Jeg 
nikkede og nikkede igen og var saglig, da han kom med den dampende kop og et sugerør, så jeg kunne 
slubre kaffen ned i min ørkenhals. En hel kop kaffe. Og en lille én til, da den var tom. 

Empati, omsorg og nærvær, At blive set, Jeg 
eksisterer som mere end en krop, At lære 
personen bag sygdommen at kende 

Empati, Omsorg, Eksistens 
Nærvær, Interesse 

+Eksistens 
Nærvær/Omsorg 
 

Omsorg (s57) Kaffen blev vendepunktet for mig. Jeg følte pludselig, at jeg var levende, og at noget var godt og værd 
at vente på. ... det var også den omsorg, hvormed kaffe blev serveret, der havde sin virkning. Den fik 
mig til at føle, at der trods alt var nogen, der ville mig noget godt. 

Omsorg og nærvær, At blive set af et andet 
menneske, at blive trukket ud at forladtheden, 
ensomheden og isolationen i egen krop, værdi 

Omsorg, Nærvær, Samvær 
Eksistens/selvværd 

+Eksistens 
Nærvær/Omsorg 
 

Teknologisk sygepleje 
(s60) 

Der var sygeplejersker, som konstant rodede med medicin, slanger og apparater. Vaskede, redte hår og 
børstede tænder. Men der var – som jeg erindrer det – ingen, der satte sig ved min seng og talte med 
mig. Eller forklarede, hvad det alt sammen gik ud på. 

Handlinger frem for menneskeligkontakt 
Manglende informationer 
Opmærksomhed på apparaturet, Uro 

Dehumanisering, 
Informationer, Miljøet, 
teknologi  

Dehumanisering 

At være intuberet (s63) Men på vej fra koma og tilbage til virkeligheden, på vej ud af respiratoren og de store mængder 
medicin var de der ikke. Dér var jeg alene. 

Ensomhed,  eksisterer ikke mere, Levende død 
eller død levende. Manglende nærvær, omsorg.  

Dehumanisering, Eksistens 
Ensomhed  

Dehumanisering 
-Eksistens 
Ensomhed  

At være intuberet (s63) I mit tilfælde er der adskillige episoder, hvor personalet har talt hen over mit hoved, og hvor det har 
givet masser af stof til min oprørte underbevidsthed. 

Jeg eksisterer ikke, jeg er bare en krop 
Hvor er ’jeg’ og hvem passer på ’mig’ 

Eksistens, Overgreb, 
Dehumanisering 

Dehumanisering 
-Eksistens 

At være intuberet (s64) Jeg tror, at mange af mine mest ubehagelige oplevelser kunne være undgået, hvis personalet havde 
taget sig tid til at sidde ved sengekanten af og til og tid til at forklare. Men enten er der ikke tid, eller 
også er sygeplejerskerne blevet så fikseret på apparater og måleinstrumenter, at den direkte kontakt 
med patienten kommer i fjerde eller femte række. Under alle omstændigheder synes jeg, at det er 
uheldigt. Og det er frygteligt for os, der ligger dér og desperat har behov for menneskelig kontakt og 
oplysninger – hvor omtågede vi end synes. 

Manglende information, nærhed, omsorg og 
medmenneskelighed., Ingen bekymrer sig om 
mig, min sjæl og psyke, kun min krop. 
Handlinger frem for nærvær, ensom forladthed, 
Afmagt, Eksisterer jeg eller er jeg død 

Eksistens, Dehumanisering 
ensomhed 
 

Dehumanisering 
-Eksistens 
Ensomhed 
 
 
 

Gutte 1997 
At være intuberet (s1) 

Her lå jeg med lukkede øjne på grund af lammelsen, ude af stand til at kommunikere, selv om jeg var 
ved fuld bevidsthed. 

Hjælpeløshed og afmagt, Afhængighed 
 

Afmagt, Afhængighed Afmagt 

At være intuberet (s1-2) Personalet og min mand talte sammen, kunne jeg høre, men jeg var ude af stand til at opfange og 
opfatte, hvad de sagde. ... De lo, og jeg tænkte ved mig selv, ”hvordan kan de dog stå og grine, når jeg 
ligger her og skal dø.” Det havde været på sin plads, at nogen havde forklaret mig, hvad der skulle 
ske. Jeg følte mig udenfor, som en krop uden værdighed tilbage. ... De primære tanker, der meldte sig, 
var ensomhed og oplevelsen af at være udenfor. 

Hjælpeløshed, Isolerethed – ensomhed 
Følelsen af ikke at eksistere, Dødsangst 

Afmagt, Afhængighed, 
Isolation, Eksistens, 
ensomhed 
 

Afmagt 
-Eksistens 
Ensomhed 

Omsorg (s2) Jeg blev glad for at få lagt telefonrøret til øret og høre et barnebarns stemme, selv om jeg ikke selv var 
i stand til at svare. 

Omsorg, Nærhed, At eksistere Omsorg, Nærvær, 
Eksistens 

+Eksistens  
Nærvær/Omsorg 
  

 A
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Omsorg (s3) Sygeplejerskerne på intensiv afdeling var generelt utrolig gode til at præsentere sig, hver gang de kom  

ind i lokalet, så jeg efterhånden kunne kende dem på deres stemmer. De forklarede også altid deres  
handlinger, inden de gik i gang, så jeg var forberedt på at blive vasket, skiftet og få friske poser  
sondemad mv.  

Omsorg, Nærhed, Vide hvem der er omkring en 
Gode informationer, Kendskab til personalet 
Personalets kendskab til patienten  

Omsorg, Nærhed, Tryghed 
Information, Interesse 
 

+Eksistens  
Nærvær/Omsorg 

At være intuberet (s3) Hver tirsdag morgen blev der for eksempel taget blodprøver, og det gjorde meget ondt, når armen lå 
udstrakt uden pude. Der kom ofte nye laboranter, og jeg opgav til sidst at få dem forklaret, hvordan 
blodtagningen skulle foregå.  

Manglende kendskab til patienten, Mistillid, 
Manglende videregivelse af informationer 
omkring patienten. 

Information, Mistillid, 
Afmagt, Tryghed, 
Oplysninger 

Afmagt 
 

Omsorg og at være 
intuberet (s4) 

Bare fortæl om alt, fx hvad der sker ude i verden, malerierne på væggen, ja kort sagt alt, hvad der 
falder jer ind. Man labber det hele i sig. Man føler sig som et værdigt menneske. Jer er klar over, at det 
er vanskeligt, når man ikke får nogen respons fra et stenansigt. Men tal aldrig ned til patienterne. 

Nærvær, Sygeplejerskens tilstedeværelse – mere 
end fysisk, Omsorg, At eksistere, 
Medmenneskelig interesse, Empati 

Nærvær, Empati, Omsorg 
Eksistens, Interesse 

+Eksistens 
Nærvær/Omsorg 
 

Patientdeltagelse (s4) Det er mig magtpåliggende indtrængende at bede om, at man aldrig handler hen over hovedet på 
patienten. 

Medinddragelse, Information, Stum ikke dum, 
syg men ikke død, Nærvær i situationen, 
handlinger 

Autonomi, Information 
Integritet, Nærvær, 
Eksistens, Tryghed 

+Eksistens 
Nærvær/Omsorg 

Sonja Petersen, 1996 
At blive indlagt på 
intensiv (s31) 

Det gik hurtigt op for mig, hvad vi byder patienterne på intensiv afdeling, specielt de vågne. EKG-
elektroder, automatisk blodtryksmanchet, iltkateter i næsen, venflon tilkoblet flere slags væsker og 
tissekateteret.  

At være til besvær, hvad nu hvis man hiver i 
noget der er vigtigt, Mere maskine end 
menneske, Kan de finde mig under alt det her 
apparatur, Dør jeg hvis det falder af? Død eller 
levende, ingen egenvilje 

Dehumanisering, 
Teknologi 
Angst Eksistens 
Autonomi, Integritet 
 

Afmagt 
Dehumanisering 
-Eksistens 
 
 

Omsorg (s33) Hellere lidt pseudo-omsorg af plejepersonalet end slet ingen. Omsorg eller mangel på samme, Nærvær, At 
blive set, bare lidt 

Omsorg, Nærvær, 
Eksistens 

+Eksistens 
Nærvær/Omsorg 

Omsorg  (s37) Sygeplejerskerne på afdelingen kom ofte ind, sad bare og holdt mig i hånden ...  Væren – Omsorg, Jeg eksisterer, Jeg er noget 
værd 

Eksistens, Nærvær, 
Omsorg, Selvopfattelse 

+Eksistens 
Nærvær/Omsorg 

Selvoplevelse (s38) Hvor var jeg dog ulækker, min bag var et stort krater. Afføringen var tynd og løb, så jeg blev skiftet 
som en baby, og jeg stank være end en ulykke ... Mit selvværd var totalt væk, og bedre blev det ikke af 
at opleve overlægen, uden at sige goddag eller andet løftede dynen og jog en hånd i rumpen på mig, 
for derefter at proklamere ud over staben: - der er ikke flere abscesser. Og så var de ude af døren igen. 

Overskridelse af personlige grænser, Høflighed 
At fratage patientens værdighed, Opgivelse 
Magt/afmagt, Privatsfære, Hvor er ’jeg’, hvem 
passer på ’mig’, Mere diagnose end menneske  

Overgreb, Selvopfattelse 
Interesse, Eksistens, 
Dehumanisering 
værdighed 

Afmagt 
Dehumanisering 
-Eksistens 
 

Personlig hygiejne 
(s66) 
 

Sygeplejersken forkyndte, at nu skulle jeg vaskes. Jeg forklarede, at jeg havde det skidt, havde spinal 
hovedpine, ondt i maven og kvalme, så vaskeriet måtte vente. Men nu var vaskeriet altså det vigtigste 
... så sygeplejersken insisterede på, at jeg måtte rengøres.    

Sygeplejerskens plan SKAL følges uanset hvad 
Overgreb, Manglende indsigt i patientens behov 
ingen anerkendelse af patientens symptomer, af 
patienten, Handlinger vigtigere end menneske, 
Praktisk arbejde før menneskearbejde   

Rutiner, Overgreb, 
Velvære, afmagt, 
dehumanisering  
Tillid, Interesse, Eksistens, 
Autonomi, Integritet 

Afmagt 
Dehumanisering 
-Eksistens 
 

At være intuberet og 
indlagt på intensiv (s67) 

Jeg kunne godt have brugt lidt omsorg, eller i det mindste ønsket at blive behandlet med lidt 
menneskelig respekt. Det er jo ikke sådan at man lader hjernecellerne blive hjemme, når man er 
patient. 

Omsorgssvigt, Nedværdigende, Manglende 
respekt 
Ikke-eksisterende, Stum men ikke dum 
Personlige ressourcer 

Respekt, Eksistens 
Integritet, Autonomi 
Medinddragelse 

-Eksistens 
 
 

At være intuberet (s67) Lægen kom ind på stuen igen, og de to stod ved bordet for fodenden af min seng og ordinerede min 
fortløbende smertebehandling. Ingen af dem snakkede til eller med mig om behandlingen. Mit navn 
blev ikke nævnt. 

Ødelægger patientens selvrespekt, 
Nedværdigende 
Gøres til en ting i en seng, Jeg eksisterer ikke 
Forladthed – ensomhed  

Dehumaniserende, 
Medinddragelse, Eksistens 
Respekt, Integritet, 
Isolation 

Dehumanisering 
-Eksistens 
 

Omsorg (s124) 
 

Omsorgen bliver ikke prioriteret, den må man stjæle sig til.  Der er ikke tid til patientens psyke. Det 
vigtigste er vel også at hun overlever fysisk, det fylder i statistikken, og det kan man måle på uden at 
spørge patienten. 

Psykisk sygepleje og omsorg er en by i Rusland 
Manglende nærhed, empati, omsorg, Fysikken 
tæller i statistikken, Mennesket som maskine, en 
del af en maskinel produktion, uden psykiske 
behov 

- Omsorg, Nærhed, Empati 
Dehumanisering, Eksistens 

Dehumanisering 
-Eksistens 
 
 

Ruiz, 1993 
At blive indlagt (s32) 

Going to the hospital is like losing your privacy; the attack against decency begins as soon as one 
enters Emergencies and reaches its peak in ICU.  

Privatsfære, Manglende autonomi, integritet 
Du ejer ikke længere din egen krop – den er 
offentlig 

Autonomi, Integritet 
Overgreb, Respekt, Afmagt 

Afmagt 
 

Personlig hygiejne 
(s32) 

Once, while I was being washed, prostrate as if waiting for the gynaecologist, a resident doctor came 
in to take some data for my clinical records. Who cares about the shame that one can bear! (that day I 
lost mine) I felt completely humiliated. 

Udstillet, Ydmyget, Personlige grænser 
Moral/etik, Empati, omsorg, nærvær 
Menneske ikke en maskine, overgreb 

-Respekt, Empati, Omsorg 
Velvære, Tryghed, Tillid 
Eksistens 

- Eksistens 
 
 

Indlagt på intensiv (s32) Going into Intensive Care means ‘not being me’, not even in one’s own body.  Selvet er væk, der er kun en krop Eksistens,  -Eksistens 

 B



Bilag nr. 1: Udvalgte meningsbærende udsagn fra indholdsanalyse af oplevelser fra intensivafdelingen 
Teknologisk sygepleje 
(s38) 

The feeling of abandonment converts the few steps from the bed to the nurse into a abyss, when one 
can see that they are busy looking after things that concern one – graphs, medicines, monitors, parts of 
your body – but they are not looking after the person.  

At være ikke-eksisterende, Isoleret – ensom 
Afmagt, Ikke at blive set, Manglende nærhed, 
omsorg, Hvem passer på mig, Selvopfattelse 
At være meget lille, Menneske >< maskine 

Eksistens, Isolation, 
Afmagt 
Selvopfattelse 
Dehumanisering 

Afmagt 
Dehumanisering 
-Eksistens 
 

Omsorg (s38)  I was very ill; I felt someone’s hand and heard a voice, ‘Pili, we’re here, we’ve come to help you,’ 
Yes one knows that they are helping, but how important it is to hear it said. 

Nærvær, Omsorg, Tilstedeværelse, Empati 
Information, Jeg eksisterer 
 

Nærvær, Omsorg, Tillid 
Tryghed, Empati, Eksistens 
Interesse, Respekt 

+Eksistens 
Nærvær/Omsorg 

 
(Gutte 1997;Meiniche 2003;Petersen 1996;Ruiz 1993) 
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15. november  2007 Vedrørende anmeldelse af: Undersøgelse af det psykosociale aspekt i in-
teraktionen mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejer-
sken 

Ovennævnte projekt er den 8. november 2007 anmeldt til Datatilsynet efter 
persondatalovens1 § 48, stk. 1. Der er samtidigt søgt om Datatilsynets tilladel-
se. 
 
Det fremgår af anmeldelsen, at De er dataansvarlig for projektets oplysninger. 
Behandlingen af oplysningerne ønskes påbegyndt snarest og forventes at op-
høre 1. juli 2008.  
 
Oplysningerne vil blive behandlet på følgende adresse:  
Lunde Bygade 43, Ø. Lunde, 5450 Otterup 
 
Oplysningerne vil endvidere blive behandlet ved det deltagende center. 
 
TILLADELSE 
 
Datatilsynet meddeler hermed tilladelse til projektets gennemførelse, jf. per-
sondatalovens § 50, stk. 1, nr. 1. Datatilsynet fastsætter i den forbindelse ne-
denstående vilkår: 
 
 
      Generelle vilkår 
 
Tilladelsen gælder indtil: 1. juli 2008 
 
Ved tilladelsens udløb skal De særligt være opmærksom på følgende: 
 
Hvis De ikke inden denne dato har fået tilladelsen forlænget, går Datatilsynet 
ud fra, at projektet er afsluttet, og at personoplysningerne er slettet, anonymi-
                                                 
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 
 
 

 Borgergade 28, 5. 
Datatilsynet 

 
1300 København K 
 
CVR-nr. 11-88-37-29 
 
Telefon 3319 3200 
Fax 3319 3218 
 
E-post 
dt@datatilsynet.dk 
www.datatilsynet.dk 
 
J.nr. 2007-41-1456  
 
Sagsbehandler 
Anna Rudolf 
Direkte 3319 3245 
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seret, tilintetgjort eller overført til arkiv, jf. nedenstående vilkår vedrørende 
projektets afslutning. Anmeldelsen af Deres projekt fjernes derfor fra forteg-
nelsen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets hjemmeside. 
 
Datatilsynet gør samtidig opmærksom på, at al behandling (herunder også 
opbevaring) af personoplysninger efter tilladelsens udløb er en overtrædelse 
af persondataloven, jf. § 70. 
 
1. Stud. cur., intensiv sygeplejerske Lotte Abildgren Schultz er ansvarlig for 

overholdelsen af de fastsatte vilkår.  
  
2. Oplysningerne må kun anvendes til brug for projektets gennemførelse.  
  
3. Behandling af personoplysninger må kun foretages af den dataansvarlige 

eller på foranledning af den dataansvarlige og på dennes ansvar.  
  
4. Enhver, der foretager behandling af projektets oplysninger, skal være be-

kendt med de fastsatte vilkår.  
  
5. De fastsatte vilkår skal tillige iagttages ved behandling, der foretages af da-

tabehandler.  
  
6. Lokaler, der benyttes til opbevaring og behandling af projektets oplysninger, 

skal være indrettet med henblik på at forhindre uvedkommende adgang.  
  
7. Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at oplysningerne 

ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Der 
skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke be-
handles urigtige eller vildledende oplysninger. Urigtige eller vildledende 
oplysninger eller oplysninger, som er behandlet i strid med loven eller 
disse vilkår, skal berigtiges eller slettes.  

  
8. Oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at iden-

tificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af 
hensyn til projektets gennemførelse.  

  
9. En eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultater må ikke ske på 

en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.  
  
10. Eventuelle vilkår, der fastsættes efter anden lovgivning, forudsættes over-

holdt. 
 

 Elektroniske oplysninger 
  
11. Identifikationsoplysninger skal krypteres eller erstattes af et kodenummer 

el. lign. Alternativt kan alle oplysninger lagres krypteret. Krypte-
ringsnøgle, kodenøgle m.v. skal opbevares forsvarligt og adskilt fra per-
sonoplysningerne.  
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12. Adgangen til projektdata må kun finde sted ved benyttelse af et fortroligt 
password. Password skal udskiftes mindst én gang om året, og når forhol-
dene tilsiger det. 

  
13. Ved overførsel af personhenførbare oplysninger via Internet eller andet 

eksternt netværk skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger 
mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab. Oplysnin-
gerne skal som minimum være forsvarligt krypteret under hele transmis-
sionen. Ved anvendelse af interne net skal det sikres, at uvedkommende 
ikke kan få adgang til oplysningerne.  

  
14. Udtagelige lagringsmedier, sikkerhedskopier af data m.v. skal opbevares 

forsvarligt aflåst og således, at uvedkommende ikke kan få adgang til op-
lysningerne. 

  
 Manuelle oplysninger 
  
15. Manuelt projektmateriale, udskrifter, fejl- og kontrollister, m.v., der di-

rekte eller indirekte kan henføres til bestemte personer, skal opbevares 
forsvarligt aflåst og på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan gøre 
sig bekendt med indholdet. 

  
Oplysningspligt over for den registrerede  

  
16. Hvis der skal indsamles oplysninger hos den registrerede (ved interview, 

spørgeskema, klinisk eller paraklinisk undersøgelse, behandling, observa-
tion m.v.) skal der uddeles/fremsendes nærmere information om projektet. 
Den registrerede skal heri oplyses om den dataansvarliges navn, formålet 
med projektet, at det er frivilligt at deltage, og at et samtykke til deltagelse 
til enhver tid kan trækkes tilbage. Hvis oplysningerne skal videregives til 
brug i anden videnskabelig eller statistisk sammenhæng, skal der også op-
lyses om formålet med videregivelsen samt modtagerens identitet.  

  
17. Den registrerede bør endvidere oplyses om, at projektet er anmeldt til Da-

tatilsynet efter persondataloven, samt at Datatilsynet har fastsat nærmere 
vilkår for projektet til beskyttelse af den registreredes privatliv. 
 
Indsigtsret  

  
18. Den registrerede har ikke krav på indsigt i de oplysninger, der behandles 

om den pågældende.  
 

 Videregivelse 
  
19. Videregivelse af personhenførbare oplysninger til tredjepart må kun ske til 

brug i andet statistisk eller videnskabeligt øjemed.  
 

20. Videregivelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet. 
Datatilsynet kan stille nærmere vilkår for videregivelsen samt for modta-
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gerens behandling af oplysningerne.  
 
 
Ændringer i projektet  

  
21. Væsentlige ændringer i projektet skal anmeldes til Datatilsynet (som æn-

dring af eksisterende anmeldelse). Ændringer af mindre væsentlig betyd-
ning kan meddeles Datatilsynet.  

  
22. Ændring af tidspunktet for projektets afslutning skal altid anmeldes.  

  
Ved projektets afslutning 

  
23. Senest ved projektets afslutning skal oplysningerne slettes, anonymiseres 

eller tilintetgøres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identifice-
re enkeltpersoner, der indgår i undersøgelsen. 
 

24. Alternativt kan oplysningerne overføres til videre opbevaring i Statens 
Arkiver (herunder Dansk Dataarkiv) efter arkivlovens regler.  

  
25. Sletning af oplysninger fra elektroniske medier skal ske på en sådan måde, 

at oplysningerne ikke kan genetableres. 
 

 
Ovenstående vilkår er gældende indtil videre. Datatilsynet forbeholder sig 
senere at tage vilkårene op til revision, hvis der skulle vise sig behov for det. 
 
Opmærksomheden henledes specielt på, at Datatilsynets vilkår også skal 
iagttages ved behandling af oplysninger på det deltagende center mv., jf. 
de generelle vilkår nr. 4.  
 
Datatilsynet gør opmærksom på, at denne tilladelse alene er en tilladelse til at 
behandle personoplysninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Til-
ladelsen indebærer således ikke en forpligtelse for myndigheder, virksomhe-
der m.v. til at udlevere eventuelle oplysninger til Dem til brug for projektet. 
 
En videregivelse af oplysninger fra statistiske registre, videnskabelige projek-
ter m.v. kræver dog, at den dataansvarlige har indhentet særlig tilladelse hertil 
fra Datatilsynet, jf. persondatalovens § 10, stk. 3. 
 
Anmeldelsen offentliggøres i fortegnelsen over anmeldte behandlinger på 
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 
Persondataloven kan læses/hentes på Datatilsynets hjemmeside under punktet 
"Lovgivning". 
 
Med venlig hilsen 
 
Anna Rudolf 



Studie af samspillet mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken, med 
særligt fokus på det psykiske aspekt

Undertegnede, Lotte Abildgren Schultz, er specialuddannet intensivsygeplejerske og studerende 
på kandidatstudiet i sygepleje og skal i foråret 2008 skal udarbejde et kandidatspeciale på Afdeling 
for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet.

I forbindelse hermed vil jeg udføre et studie med fokus på samspillet i mødet mellem den vågne 
patient i respiratorbehandling og intensivsygeplejersken, med særlig fokus på den psykiske 
sygepleje. Jeg har en begrundet formodning om at der på intensivafdelingerne er forskel mellem 
den vågne intuberede patients oplevelse af den psykiske sygepleje og intensivsygeplejerskens. En 
velkendt myte er, at den psykiske pleje på intensivafdelingerne er et overset eller nedprioriteret 
område. Studiets formål er derfor at få indblik i det faktiske fokus på den psykiske del af 
sygeplejen på en højintensiv afdeling. Dette kan være med til at øge intensivsygeplejerskers indsigt 
i og viden om den psykiske plejes betydning i mødet med den vågne intuberede patient. 

Det psykiske aspekt i samspillet er ikke tidligere undersøgt i tilstrækkeligt omfang. Derfor kan 
studiet styrke den sygeplejefaglige indsats hos den vågne respiratorpatient.

For at undersøge dette vil jeg udføre et observationsstudie på en intensiv afdeling med bred 
erfaring med vågne respiratorpatienter. Jeg vil komme i afdelingen 15 gange af ca. 6-8 timers 
varighed. Her vil jeg kigge på intensivsygeplejerskens og den vågne respiratorpatients samspil ud 
fra patientens perspektiv. Det er ikke nødvendigvis den samme intensivsygeplejerske og/eller 
patient jeg vil observere hver gang, men det vil så vidt muligt tilstræbes at nogle af parterne går 
igen.

For at sandsynliggøre observationsstudiets resultater, vil jeg ud fra fundene udarbejde en 
interviewguide som jeg i studiet slutfase vil anvende i et interview af en tidligere respiratorpatient.

Jeg har tavshedspligt. Mine noter og optegnelse i forhold til studiet vil blive anonymiseret 
og opbevaret forsvarligt, således deltagerne ikke kan genkendes af andre.

Med venlig hilsen

Lotte Abildgren Schultz, 
specialuddannet intensivsygeplejerske, stud.cur. 
Lunde Bygade 53
5450 Otterup
Tlf. 65 95 4887 / 61 69 4887
E-post: lotte@abildgren.dk

BILAG 3a Lægmandsresumé



Forsøgspersonen har krav på at få både skriftlig og mundtlig information om det 
biomedicinske forskningsprojekt, som vedkommende overvejer at deltage i, jf. 
komitélovens § 16 samt § 7 i informationsbekendtgørelsen.

Mundtlig deltager information

Sygeplejersken: I en undervisningsseance på afdelingen vil den studieansvarlige, Lotte 
Abildgren Schultz, give personalet på afdelingen en overordnet information om studiets formål, 
metode og indhold. Herefter vil der blive spurgt om nogle af sygeplejerskerne har lyst til at 
deltage. Jeg vil så samle de sygeplejersker der ønsker at deltage til et møde hvor der gives en 
uddybende information om projektet, udleverer skriftligt information og hvor det er muligt at 
stille spørgsmål og få svar. De sygeplejersker der stadig ønsker at deltage, får en 
samtykkeerklæring til underskrivelse.

Patienten: Det er afdelingens personale der i første omgang, ved personlig henvendelse 
adspørger patienten om hans/hendes lyst til at deltage i projektet. Herefter er det den 
studieansvarlige, Lotte Abildgren Schultz, der giver en uddybende information om projektet og 
udleverer skriftligt information. Det vil være muligt at stille spørgsmål og få svar. De patienter 
der stadig ønsker at deltage, får udleveret en samtykkeerklæring til underskrivelse. Der gives 
betænkningstid inden samtykkeerklæringen underskrives. Det vil forsøges at informere patienten 
dagen inden første feltobservation. 
Patienten vil blive opfordret til at have en pårørende med ved informationen om studiet. 
Den mundtlige information vil være nøje planlagt, objektiv og tage afsæt i den skriftlige 
information, dog tilpasset den enkelte deltagers alder, erfaring og situation. Der gives rum til at 
deltagerne kan læse den skriftlige information igennem.

BILAG 3b Deltagerinformation



Kære patient

Jeg, Lotte Abildgren Schultz, er i gang med et videnskabeligt studie af, det psykiske aspekt i 
samspillet mellem den vågne respiratorpatient og intensivsygeplejersken, når patienten er 
kritisk syg, indlagt på en intensivafdeling og i respiratorbehandling. Formålet med studiet er 
at få indblik i og viden om samspillet, når patienten ikke har mulighed for verbalt at gøre 
opmærksom på behov, ønsker og problemer.

Jeg vil derfor spørge, om jeg må være til stede på intensivstuen og observere dit og 
sygeplejerskens samspil. Afhængigt af din helbredsmæssige tilstand, vil jeg være til stede 
maksimalt fem dage, ca. syv timer pr. gang. Hvis det er muligt, vil jeg stille dig nogle få
spørgsmål om dine oplevelser og erfaringer ved at være vågen og intuberet. 
Observationerne vil i praksis foregå ved at jeg er til stede på stuen sammen med 
plejepersonalet. Jeg deltager ikke aktivt i din pleje og behandling, men vil observere din og 
sygeplejerskens interne samspil. Jeg vil nedfælde nogle noter, der skal hjælpe mig med at 
huske mine observationer. Noterne og eventuelle svar på spørgsmål, der indgår i min 
undersøgelse vil blive anonymiseret, således at det kun er undertegnede der kender din 
identitet. Personspecifikke detaljer er underlagt min tavshedspligt. Læs eventuelt vedhæftede 
tillæg: ”Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt”.
Det er frivilligt at deltage i dette studie. Vælger du at deltage, kan du når som helst trække 
tilsagnet om deltagelse tilbage, uden begrundelse og uden det påvirker dit nuværende eller 
fremtidige pleje og behandling. Det får heller ikke konsekvenser, hvis du vælger ikke at 
deltage i studiet.

Jeg håber, at du har lyst til at deltage i studiet af samspillet mellem den vågne intuberede 
patient og intensivsygeplejersken, med særligt fokus på det psykiske aspekt.

Med venlig hilsen
Lotte Abildgren Schultz

Intensivsygeplejerske og stud.cur.
Eventuelle spørgsmål til studiet kan rettes til:
Forsøgsansvarlig:
Lotte Abildgren Schultz, Lunde Bygade 53, 5450 Otterup, Tlf: 61 69 48 87,E-post: 
lotte@abildgren.dk

BILAG 3 c   Skriftlig deltagerinformation



Kære sygeplejerske

Jeg, Lotte Abildgren Schultz, er i gang med et videnskabeligt studie af, det 
psykiske aspekt i samspillet mellem den vågne respiratorpatient og intensivsygeplejersken, når 
patienten er kritisk syg, indlagt på en intensivafdeling og i respiratorbehandling. Formålet med 
studiet er at få indblik i og viden om samspillet, når patienten ikke har mulighed for verbalt at 
gøre opmærksom på behov, ønsker og problemer.

Jeg vil derfor spørge, om jeg må være til stede på intensivstuen og observere dit og 
patientens samspil. Jeg være til stede maksimalt femten dage, ca. syv timer pr. gang, hos 
forskellige patienter og sygeplejersker. Jeg vil afslutningsvis stille dig nogle få spørgsmål om 
dine oplevelser og erfaringer ved at pleje den vågne og intuberede patient. 

Observationerne vil i praksis foregå ved at jeg er til stede på stuen sammen med 
plejepersonalet. Jeg deltager ikke aktivt i patientens pleje og behandling, men vil observere din 
og patients interne samspil. Jeg vil nedfælde nogle noter, der skal hjælpe mig med at huske mine 
observationer. Noterne og eventuelle svar på spørgsmål, der indgår i min undersøgelse vil blive 
anonymiseret, således at det kun er undertegnede der kender din identitet. Personspecifikke 
detaljer er underlagt min tavshedspligt.

Det er frivilligt at deltage i dette studie. Vælger du at deltage, kan du når som helst 
trække tilsagnet om deltagelse tilbage, uden begrundelse. Det får heller ikke konsekvenser, hvis 
du vælger ikke at deltage i studiet.

Jeg håber, at du har lyst til at deltage i studiet af samspillet mellem den vågne 
intuberede patient og intensivsygeplejersken, med særligt fokus på det psykiske aspekt.

Med venlig hilsen

Lotte Abildgren Schultz

Intensivsygeplejerske og stud.cur.
Eventuelle spørgsmål til studiet kan rettes til:
Forsøgsansvarlig:
Lotte Abildgren Schultz, Lunde Bygade 53, 5450 Otterup, Tlf: 61 69 48 87,E-post: 

lotte@abildgren.dk

BILAG 3d Skriftlig deltagerinformation



Informeret samtykke erklæring

Forskningsprojektets titel: 

Observationsstudie af samspillet mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken, 
med særligt fokus på det psykiske aspekt.

Erklæring fra forsøgspersonen:

Jeg har fået skriftlig og mundtlig information og jeg ved nok om formål, metode, fordele og ulemper til 
at sige ja til at deltage. 

Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at miste mine 
nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling. 

Jeg giver samtykke til, at deltage i forskningsprojektet og har fået en kopi af dette samtykkeark samt en 
kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug.

Forsøgspersonens navn ______________________________
_______________________________________________________________
Dato Underskrift

Erklæring fra den forsøgsansvarlige:

Jeg erklærer, at der er givet mundtlig information om projektet, udleveret skriftlig information, og der 
foreligger et samtykke til, at forsøgspersonen kan deltage.

Den forsøgsansvarliges navn: Lotte Abildgren Schultz
________________________________________________________________
Dato Underskrift

BILAG 4



Interviewguide

Spørgsmål Uddybende spørgsmål og …

* Indledende bemærkninger 
* Kan du fortælle om din oplevelse af kontakten 
mellem intensivsygeplejersken og dig?
* Kan du huske noget om hvad 
intensivsygeplejerskernes sagde før, under og efter 
diverse sygeplejehandlinger da du var i respirator 
* Du skriver fx i din bog at det var ubehageligt at 
blive suget. Kan du fortælle lidt mere om det at blive 
suget? 
* Kan du huske om der var nogle af 
intensivsygeplejerskerne der under dit ophold på
intensiv der viste interesse for dig og/eller tog vare på
dine følelsesmæssige behov? 
* Jeg ved du har en del fysiske men efter ulykken, 
men har du i dag 7½ år efter andre men, fx psykiske, 
som du kan føre tilbage på din indlæggelse på
intensivafdelingen?
* Kan du huske hvordan miljøet var på intensivstuen? 
Hvilke personer der kom på stuen? Og om det havde 
nogen betydning for dig?
* Mange undersøgelser viser, at de fleste 
intensivpatienter har mareridt, angstanfald mv. om 
deres ophold på intensivafdelingen. Har du haft det og 
vil du fortælle om hvilke oplevelser du har haft?
* Der forskes en del i om dagbøger skrevet af 
personale og pårørende under indlæggelsen på
intensivafdelingen kan hjælpe patienten med at mestre 
oplevelsen i efterforløbet. Tror du, at du kunne have 
brugt et sådant redskab i din bearbejdelse?
* Der forskes også i om opfølgende samtale, på et 
givent tidspunkt efter udskrivelsen, med personalet på
intensivafdelingen kan hjælpe patienten med at mestre 
oplevelsen i efterforløbet. Tror du, at du ville have 
haft gavn af dette i din bearbejdelse af dine 
oplevelser?
* Er der noget du er kommet i tanke om undervejs, du 
gerne vil fortælle om?
* Hvis jeg kommer i tanke om noget, eller der 
fremkommer et centralt område i dette materiale, som 
jeg ikke har fået belyst godt nok, må jeg så kontakte 
dig igen pr. telefon eller mail?
* Ønsker du at fremstå som anonym i mit materiale og 
speciale?
* Er der noget af det vi har talt om som jeg ikke må
anvende i mit speciale?
* Afsluttende bemærkninger

- Kan du huske om kontakten mellem dig og 
sygeplejersken ændrede sig i under indlæggelsen på
intensivafdelingen?
- Kan du huske om sygeplejerskerne lagde vægt på
nogle bestemte handlinger?
- Oplevede du at sygeplejerskerne brugte fagsprog eller 
meget korte informationer i forbindelse med 
sygeplejehandlinger? 
- Kan du huske på hvilken måde du blev informeret om 
pleje og behandling?
- Blev du informeret inden sugning? Hver gang? Kan du 
huske hvordan du blev informeret inden fx sugning?
- (Emotionelle reaktioner, nærvær, mestring, livskvalitet, 
sorg, angst, eksistens, menneskelighed mv.) 
- Har du stadig mareridt og angstanfald om indlæggelsen 
på intensivafdelingen? Hvis ikke, kan du huske i hvor 
lang tid efter indlæggelsen du havde det?
- Er der noget du synes er vigtigt og har haft betydning 
under din indlæggelse på intensivafdelingen, som jeg 
ikke har fået spurgt indtil? 

BILAG 5
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