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Resume
Indledningsvis i dette studie viser jeg, at nogle patienter oplever, at sygeplejerskens
opgaver med og omkring dem er andre end dem, de forventede. Omvendt vises der også
gennem undersøgelser, at sygeplejersker i deres kontakt og arbejde med patienterne
reelt gør noget andet end det de tror, de gør. Derfor rettes blikket mod det første møde
som patient og sygeplejerske har i forbindelse med patientens hospitalsindlæggelse
nemlig; indlæggelsessamtalen.
Undersøgelsen ønsker at forstå hvordan sygeplejersker gennem indlæggelsessamtalen
etablerer den skriftlige dokumentation om patienten til kollegerne. Dette sker ved at gå
vejen over sygeplejerskernes såkaldte indlæggelsessamtaler med patienterne. Disse
indlæggelsessamtaler båndoptages og analyseres efterfølgende sammen med den
skriftlige sygeplejedokumentation for den pågældende patient. Analysemetoden er
inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur, hvor strukturen i analyserne lægger sig op
ad Ricoeurs narrative teori om den trefoldige mimesis; en naiv læsning, en strukturel
analyse og en kritisk fortolkning.
Resultatet af den strukturelle analyse viser at sygeplejerskens skriftlige fortælling om
patienten konstrueres på baggrund af flere parametre. En indlæggelsessamtale, som
primært er styret af sygeplejerskens på forhånd definerede dagsorden; en dagsorden som
tydeligvis er sat af VIPS-modellens kategorier og dokumentationskrav samt
sygeplejerskens legitimationsbehov for formidling af informationer om den forestående
operation til patienten. Endvidere anvendes lægejournalens oplysning om patienten i
forhold til, hvad der er væsentligt at vide i relation til sygdom og behandling. Endelig er
der sygeplejerskernes forforståelser af, hvordan det rette liv bør leves, både med og
uden sygdom.
Det konkluderes, at sygeplejersken i sin måde skriftligt at fortælle om patienten på til
sine kolleger kommer til at underlægge sig lægens behandlingslogik til fulde. VIPS som
oprindelig var tænkt til at dokumentere sygeplejehandlinger bliver her ikke bare brugt
til dette formål; VIPS-modellen bliver helt modsat også brugt til at indholdsbestemme,
hvad sygeplejersker i en indlæggelsessamtale skal og kan interessere sig for hos
patienter, for at sygeplejersken derefter kan skrive det i de forhåndsdefinerede
kategorier i VIPS-modellen.
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English summary
Title: Nurses telling about the patient to her colleges - From admission interview to
documentation in writhing.
At the opening of this study I point out that some patients get the experience that
nurse’s tasks towards them are something different, then they would expect. Research
studies of nurses in their contact with patients, shows they often do something else; than
they would think they do, if asked. That is the reason why the study’s attention is in the
meeting between patient and nurse at the admission interview.
The study seeks to understand how nurses at the admission interview establish narrative
documentation in writhing about the patient and for their nurse colleges. The admission
interview are recorded and will subsequent be analysed with the material in writing. The
method of analysis are inspired by French philosopher Paul Ricoeur, in which the
structure in the analyse are the narrative theory about mimesis divided into tree, naïve
reading, structural analyses and critical interpretation.
The result of this study’s structurally analyses shows that the nurses’ narrative in
writing about the patient are constructed in lights of several parameters. One will be at
admission interview influenced by the VIPS-models categories and demands about
documentation, and the nurse’s needs for legitimating her agency of information about
the coming surgery, for the patient. Another will be the medical journals information
about the patient in relation to health problems and treatments. The narrative will also
be influenced by the nurses preunderstanding of how the right life should be lived, with
or without sickness.
The study concludes that the nurse in her narrative about the patient in writing will be
influenced by the logic of medical treatment, in full scale so to speak. VIPS, which
original idea was to document the nurse’s work in her action and interactions with
patients, is not being used for this purpose.
On the contrary, the use of the VIPS-model seems influence the agenda admission
interview; that the categories of interest in the patient defined by categories in the VIPSmodel.
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Forord
At dette kandidatspeciale er blevet til noget skyldes at så mange andre mennesker på
forskellig måde har støttet mig og været mig behjælpelig gennem hele processen. Derfor
vil jeg indledningsvis takke alle som har bidraget hermed på hver deres måde.

Jeg vil primært takke patienter og sygeplejersker for den tillid I udviste mig ved at lade
mig være med ved indlæggelsessamtalen og båndoptage denne. Tak til Usha for hendes
hjælpsomhed med at transskripere indlæggelsessamtalerne. Det har været en krævende
faglig og personlig proces for mig at udarbejde og udfolde dette kandidatspeciale, derfor
vil jeg vil takke min arbejdsplads for at have givet mig muligheden herfor, specielt i den
sidste hektiske skriveperiode, hvor de stort set har ladet som om, jeg var usynlig.

Dette speciale havde dog aldrig kunne lade sig gøre uden den store støtte som jeg har
fået af min nærmeste familie. En særlig tak til Michael og David for jeres opbakning og
støtte. Det har haft uvurderlig betydning. Jeg er jer dybt taknemmelig. Også tak for de
gode og inspirerende faglige diskussioner, som jeg har haft med min søster og
naturligvis til min mor.

Det er presserende for mig afslutningsvis at sige tak af hele mit hjerte til min vejleder
Stinne Glasdam. Det er prisværdigt den måde, hvorpå hun har hjulpet mig på vej i
denne til tider temmelig vanskelige afsluttende skriveproces. TAK.

Ida Elisabeth Højskov
November 2008
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1.0 Indledning
Som klinisk arbejdende sygeplejerske igennem 10 år på forskellige afdelinger og
forskellige hospitaler og som afdelingssygeplejerske i 9 år på to forskellige afdelinger
har jeg arbejdet med kvalitetsudvikling konkret i klinisk sygeplejepraksis og på
strategisk ledelsesniveau. Derfor er det ganske oplagt i dette kandidatspeciale med
udgangspunkt i et af indsatsområderne i den nationale strategi for kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet nemlig; patientindflydelse og brugerinddragelse, at undersøge
hvordan sygeplejersken gennem indlæggelsessamtalen etablerer det, der efterfølgende
bliver til sygeplejerskens fortælling om patienten i sygeplejedokumentationen
(Sundhedsstyrelsen 2002).

Kvalitet og kvalitetsudvikling har gennem de seneste 15 år været centralt placeret i den
sundhedsfaglige og sundhedspolitiske debat i det danske sundhedsvæsen (Mainz et al
2007). Den indholdsmæssige tilgang til kvalitet som begreb er umiddelbar positiv. For
at legitimere kvalitet forudsættes det, at både den der kræver kvaliteten, og den der er
underkastet kvalitetskravet accepterer dette krav som styrende for indsatsen på
sundhedsområdet (Christensen 2003).

I 1993 udkom national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Danmark,
som var inspireret af World Health Organization’s (WHO) kvalitetsmål: høj
professionel standard, effektiv ressourceudnyttelse, minimal patient risiko, høj
patientsikkerhed og helhed i patientforløbet (Sundhedsstyrelsen 1993). Den fornyede
udgave af den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet fra 2002
indeholder indsatsområder der er samlet under følgende overskrifter; patientindflydelse
og medinddragelse, patientsikkerhed, formidling af viden og åbenhed i systemerne og
kompetenceudvikling (Sundhedsstyrelsen 2002). Inden for indsatsområderne er der fra
Sundhedsstyrelsen kommenteret på det indholdsmæssige og på hvilke overvejelser der
er tænkt i en fremadrettet proces inden for områderne. I forbindelse med indsatsområdet
- patientindflydelse og medinddragelse - står der skrevet: ”… med henblik på at fremme
patientperspektivet i kvalitetsarbejdet… etableres bedre muligheder og rammer for
patienternes og de pårørendes aktive medvirken og indflydelse.” (Sundhedsstyrelsen
2002 s.18). Endvidere at ”Sigtet er at fremme patienters og pårørendes mulighed for
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aktiv deltagelse i behandling, pleje og rehabilitering samt at give bedre mulighed for
ligeværdig dialog mellem patient og behandler.” (Ibid s. 19). Der er tydeligt en implicit
forventning om medinddragelse af både patient og pårørende i pleje og behandling.

En essentiel del af kvalitetsudvikling er kvalitetsevaluering. Her er akkreditering en
metode som i stigende grad anvendes nationalt og internationalt. Akkreditering betegner
en uafhængig organisations/instituts undersøgelser af og bekræftelse på at et hospital
lever op til et antal fastlagte standarder (Frølich et al 2000). Akkreditering af hospitaler
har fundet sted i mere end 80 år. I de seneste 20 år har der været en tendens til, at andre
sundhedsorganisationer end hospitaler f.eks. almen praksis og det kommunale
sundhedsvæsen er blevet involveret i akkreditering (Mainz et al 2007, Antonsen et al
2006, Hatting 2007). Akkreditering har i de sidste 20 år skiftet karakter fra at være
overvejende inspicerende og kontrollerende til at i højere grad at være rådgivende og
vidensudvekslende. I gennem de seneste 10 år har mere end 30 lande involveret sig i
akkreditering (Hatting 2007).
I 2001 1 , 2 fremkom et politisk krav om en overordnet ekstern kvalitetsvurdering af den
samlede indsat af hospitalerne i det daværende Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S)
(H:S 2001, 2004). Akkreditering var en del af H:S´s kvalitetspolitik, hvor et væsentligt
tema var at sikre medinddragelse af patient og pårørende og således styrke kvaliteten i
den enkelte patients forløb (ibid). Akkrediteringssystemet bygger på principper om
kvalitetsmål for alle nøgleprocesser i arbejdet, fælles værdisæt for hele organisationen,
kontinuert selvudvikling og jævnlige kontrolmålinger med rapportering til ledelsen som
overvåger kvalitetsniveauet (Mainz et al 2002). Akkreditering har til hensigt at give en
1

H:S var i 2002 de første der ansøgte om og opnåede akkreditering efter en amerikansk udviklet model,,
Joint Commission (JCI). I 2003 blev dele af sundhedsvæsenet i det daværende Sønderjyllands Amt
akkrediteret med anvendelse af det britiske Health Quality Service (HQS). (Hatting 2007)

2

I den nye nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet fra 2002 var hovedbudskabet
udvikling af Den Danske kvalitetsmodel som det samlende element i dansk kvalitetsudvikling for
sundhedsvæsenet (Sundhedsstyrelsen 2002). Det er meningen at et fælles dansk system skal understøtte
kontinuerlig kvalitetsudvikling i hele det danske sundhedsvæsen, hvilket betyder at alle patienter
principielt er inkluderet (Sundhedsstyrelsen 2004). Derfor etableredes i 2005 Institut for Kvalitet og
Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) med henblik på at udvikle og implementere Den Danske
Kvalitetsmodel samt forestå akkreditering af alle sundhedsinstitutioner både primære og sekundære i
Danmark og Sundhedsstyrelsen (Mainz et al 2007, Sundhedsstyrelsen 2002).
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samlet vurdering af kvaliteten i en sundhedsorganisation og samtidig fremme
integrationen af forskellige kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter i
sundhedsorganisationen (Frølich et al 2000). JCI´s akkrediteringsmodel – brugt i det
tidligere H:S og fortsat i Region Hovedstaden - omfatter ekstern vurdering hvert 3. år af
hospitalets kvalitet i forhold til internationale standarder der er tilpasset nationale
regulativer. Standarderne kan anskues som en checkliste for de områder på et hospital,
der skal være i orden for at opnå sikkerheder og sikre kvalitet i det enkelte patientforløb.
Standarderne er opdelt i funktioner, der vedrører patientbehandling og tilvejebringelse
af en sikker, effektiv og veldrevet organisation. Standarderne er bygget op omkring de
væsentlige funktioner, der er fælles for alle sundhedsorganisationer. Standarderne er
primært rettet mod strukturer og processer i hospitalet og indeholder krav om relevant
organisering, koordinering og ledelse (ibid). De overordnede standarder, der er fastlagt
af JCI, bearbejdes af organisation således, at de omsættes til politikker og procedurer
som så udmunder i retningslinjer for pleje og behandling. Retningslinjerne bearbejdes
til konkrete og praktiske handlinger som udføres af sundhedsprofessionelle i
organisationen (Frølich et al 2000, JCI 2008).

Formålet med akkreditering af hospitaler er for JCI, at tilbyde det internationale
samfund en standardbaseret, objektiv proces til evaluering af sundhedsorganisationer
(JCI 2008). Spørgsmålet er om og i givet fald, hvordan det afspejles i klinisk praksis til
gavn for patienterne, når akkreditering samtidig også er et ledelsesværktøj, der skal
fremme tilvejebringelsen af et fælles beslutnings- og prioriteringsgrundlag (Frølich el al
2000). Antonsen et al påpeger, at det endnu ikke har været videnskabeligt muligt at
påvise en signifikant sammenhæng mellem akkreditering og en forbedret kvalitet i
behandlingsforløb og behandlingsresultater til trods for næsten 50 års erfaring med
akkreditering og akkumulering af enorme mængder af data gennem de seneste 15-20 år,
hvori metoden for alvor har vundet indpas (Antonsen et al 2006). Præcis samme
dimension fremhæves som en af flere svagheder ved akkrediteringssystemet i en
rapport, der konkret belyser akkrediteringsmetoden og erfaringer fra USA, Australien
og Canada (Frølich et al 2000).
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En retrospektiv undersøgelse blandt personalet i H:S omhandlende dels forberedelserne
til og selve akkrediteringsprocessen blandt personalet i H:S i 2002 og 2005 viste, at
forberedelserne til den første akkreditering var et ”knoklearbejde” og en tidsrøver
(Right 2002, 2005). Endvidere oplevede flere medarbejdere fra 2002 til 2005
akkreditering som en kontrol af deres arbejde og som indgreb i deres autonomi (Right
2002, 2005). Det, at akkreditering gør omfattende brug af standarder indebærer en
udfordring

af

opgaveportefølje,

professionernes
deres

løsning

autonomi
af

og

opgaverne

influerer
og

på

medarbejdernes

ansvarsfordelingen.

Når

akkrediteringen, som det var tilfældet i H:S, blev suppleret med indikatorer for den
specialespecifikke kvalitet og jævnlige audits, øgedes påvirkningen yderligere i forhold
til professioners autonomi, hvilket afspejledes i både sygeplejerskers og lægers skepsis
ved akkreditering (Right 2002, 2005). Det var indvendinger fra både sygeplejersker og
læger side. Lægerne indvendte, at den valgte akkrediteringsmodel ikke havde blikket
rettet mod hospitalernes kerneydelser og kvaliteten af den kliniske behandling og pleje
men udelukkende koncentrerede sig om organiseringen af arbejdet og perifere forhold
(Pedersen, T 1999). Sygeplejerskerne fremhævede konkret bekymring for, at et
omfattende dokumentationskrav forbundet med akkrediteringen ville stjæle tid fra
patienterne (Right 2002).

I national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet står skrevet ”..en klar
forventning om øget information vedrørende sundhedsvæsenets ydelser, herunder krav
om sammenlignelighed mellem sundhedsvæsenets forskellige institutioner og enheder
målt i forhold til udvalgte kvalitetsparametre” og i JCI ”patienter med samme
sundhedsproblemer og samme behandlingsbehov har ret til at modtage ensartet
behandling af samme kvalitet på hele hospitalet” (Sundhedsstyrelsen 2002 s. 6, JCI
2008 s. 109). Der dæmrer en dimension af ensartethed og sammenlignelighed, som om
muligt kan få indflydelse på professionernes autonomi. Dette skal ske i en kombination
af individuelle hensyn til den enkelte patient i dennes behandlings- og plejeforløb, hvor
medinddragelse af patient og pårørende og patientindflydelse er centrale og essentielle
parametre (JCI 2008, Sundhedsstyrelsen 1996, 2002, Kragh Jespersen 2001, Right
2002, 2005). Fra patientens perspektiv at betragte skal der i forhold til kerneydelsen
være fokus på det individuelle og kvaliteten af pleje og behandling skal kunne
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sammenlignes. Kvalitet anskues i sundhedsvæsenet traditionelt ud fra tre perspektiver;
patientens perspektiv, fagprofessionelt perspektiv og det organisatoriske perspektiv
(Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren 2003).

Netop patientperspektivet som begreb i sundhedsvæsenet har der gennem de seneste år
været stor interesse for og fokus på. Forskning inden for området viser, at patienter
forventer at blive opfattet som individuelle personer, for hvem det er muligt at træffe
egne beslutninger og som i forbindelse med sygdom ønsker at være og blive
medinddraget i egen pleje og behandling og således ikke blive anskueliggjort som et
sygdomstilfælde. Et svensk kvalitativt interviewstudie med inklusion af 80 kirurgiske
patienter fremhæver, kontinuerlig udveksling af information mellem patient og
plejepersonale som værende essentiel i forhold til medinddragelse af patient og også
vanskelig i en hverdag, hvor patienterne oplever plejepersonalet som meget travle og
svære at få i tale (Kiessling et al 2004). Det er interessant, at på trods af at spørgsmålet
til patienterne fokuserer på oplevelse af medinddragelse i plejen, så fremhæver
patienterne det i sammenhængen som ganske essentielt at kunne tale med en læge og
primært med operatøren (ibid). Patienternes spørgsmål til lægen relaterede sig til det
fysiske og spørgsmålene til plejepersonalet var af mere emotionel karakter (ibid). En
problemstilling som Susan Rydahl Hansen (2003) påpeger, kan være problematisk, idet
sygeplejersker i hendes undersøgelse trods uddannelse i at kunne drage omsorg for
patientens totale smerte - også den eksistentielle og psykiske - viger tilbage fra at tale
om det eksistentielle og i stedet drejes fokus hen på fysiske symptomer, hvilket kan
betyde at patienterne ikke får dækket deres emotionelle behov (Hansen 2003).

At medinddragelse af patienten er multifaktuel fremhæver Ann Catrine Eldh (2006) og
udleder, at det overordnet drejer sig om at der sker en udveksling af viden og oplevelse
mellem patient og sygeplejerske og at det sker gennem to-vejs-kommunikaiton.
Endvidere

at

begrebet

medinddragelse

af

patient

fremhæves

offentligt

i

sundhedsvæsenet og specifikt viser sig i klinisk praksis (Eldh 2006). I Danmark er
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medinddragelse af patienten 3 i pleje og behandling indskrevet i Sundhedsloven
(Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2005).

Samfundsudviklingen har betydet, at nogle patienters forventninger til sundhedsvæsenet
har ændret sig og således også patientrollen. Patientens forventninger til
sundhedsvæsenet udmønter sig som krav om øget medbestemmelse under indlæggelsen,
højere informationsniveau vedrørende sygdom og sygdomsbehandling samt større
fleksibilitet i retning af tilbud om individuelle hensyn og pleje og behandling, der er
individuelt tilpasset den enkelte patient (Mandag Morgen 1999, Ringkøbing 2003).
Patient kommer af det engelske ord patient og betyder at være tålmodig og udholdende
og henviser til patienten som den svage eller den lidende (Gyldendal 1973). Jette
Steenberg Holtzmann (2008) påpeger på baggrund af patientberetninger at det, at være
patient i Danmark i de sidste 100 år ud over ændrede indlæggelsestider ikke ændret sig
væsentligt (Holtzmann 2008). Patienterne oplever ikke at blive set som hele mennesker,
sygeplejerskerne synes ikke specielt betydningsfulde for den enkeltes forløb,
ekspertsystemer skaber utryghed og afmægtighed frem for tillid og tro og endelig
indtager pårørende op igennem det 20. århundrede fortsat det, man kan kalde
observatørrolle eller gæstestatus (Holtzmann 2008, Glasdam 2003). Et forhold som
tilsyneladende strider mod sundhedsprofessionerne umiddelbare selvforståelse og den
gængse opfattelse i samfundet generelt.

I gennem de seneste 10 år er der udkommet flere bøger med patientberetninger, der med
baggrund i forskellige sygdoms- og behandlingsforløb beretter om oplevelser med det
danske sundhedsvæsen (Kemp et al 1998, Gyldenkilde 1999, Meiniche 2002, Bro 2004,
Rasmussen 2003). Det er primært den lægelige behandling der kritiseres. Flere patienter
oplever på et eller andet tidspunkt i behandlingsforløbet pludselig ikke at få samme
opmærksomhed og interesse fra lægelige side (Meiniche 2002, Rasmussen 2003). Det
kan der være flere forklaringer på og én kunne måske være det perspektiv, Susan

3

I publikationerne ”Patientens møde med Sundhedsvæsenet” som Amtsrådsforeningen har udarbejdet i
samarbejde med interesseorganisationer og flere faglige organisationer er der formuleret anbefalinger på
hvordan der i de mellemmenneskelige relationer arbejdes med kommunikation, medinddragelse og
kontinuitet (Amtsrådsforeningen et al 2003).
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Rydahl Hansen betegner som ”resultatløse patienter” (Hansen 2003). Når patienterne er
uhelbredeligt syge og behandlingsmulighederne er ophørte opleves prestigetab og svigt.

Kritikken af sygeplejen fokuserer på, at det i udpræget grad har været instrumentelle
sygeplejehandlinger som var dominante i plejen og de mellemmenneskelige og
omsorgsrelaterede sygeplejehandlinger forekom sporadisk. Lilian Gyldenkilde påpeger,
at det for hende, der har haft kontakt til sundhedsvæsenet siden 1950érne, er sket
væsentlige ændringer. Tidligere var der tid til omsorg, til at tale og holde i hånd. Der
opleves at være mindre tid og mere travlhed som følge af rationalisering og
effektivisering og samtidig handler det måske også om sygeplejerskers prioritering af
sygeplejerskers tid og opgaver (Gyldenkilde 1999). Kritikken fra Gyldenkilde er godt
10 år gammel, men det er samme karakter af kritisk, der beskrives i Dalgaards og
Hansens væsentlige nyere ph.d.-afhandlnger (Dalgaard 2007, Hansen 2003). Her
fremhæves det, at uhelbredelige syge patienter som er stærkt afhængige af
sygeplejerskens nærhed og støtte i stedet oplever at fokus er rettet mod sygdom og
behandling og hvor patientens lidelse eller behov sjældent erkendes. Kontakten til
patienten begrænses af praktiske opgaver, som skal løses (ibid). Trods den netop
skitserede kritik fremstår kritikken af sygeplejen ikke på samme måde så markant og
kontant som til behandlingen og de behandlende. Det kunne let foranledige til det
synspunkt, at den sygepleje patienterne har modtaget i udgangspunktet var i orden.
Omvendt kunne det forholde sig sådan, at patienter simpelthen ikke ser det,
sygeplejerskerne gør, som værende noget der har indflydelse på den enkeltes behandling
og er meningsgivende for patienten. En anden væsentlig betragtning er, at den gruppe af
patienter som vælger i det offentlige rum dels at involvere befolkningen i deres
sygdoms- og behandlingsforløb og samtidig i nogle passager at være kritiske overfor det
danske sundhedsvæsen generelt og for nogens vedkommende meget specifikt, ikke er
hvem som helst. De besidder alle en position i samfundet, som gør at de i en eller anden
relation er offentlig kendte. Det har i sig selv givet indholdet i deres budskab en helt
anden offentlig interesse og mediedækning end, hvis patienten var ganske ukendt. Der
er formentlig ingen tvivl om, at patientberetningerne har relevans for professionelle, idet
de giver mulighed for at få indblik i individuelle patienters perspektiver og erfaringer,
men om de også opleves relevante for andre patienter, er et åbent spørgsmål.
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Patienters erindringer om og kommentarer til - både positive og kritiske – i forbindelse
med tidligere hospitalsophold kan anvendes til at forstå aktuelle reaktioner og behov.
Den kan ske på to niveauer. Det ene er at betragte som et overordnet perspektiv hvor
fokus er at forstå de mønstre der tegner sig over tid omkring det at være patient. I det
andet niveau er der mulighed for at koncentrere sig om patientperspektivet hos den
enkelte patient. Netop patientens perspektiv er fremtrædende, når Holtzmann i analysen
af fire patientberetninger i et tidsperspektiv på 100 år ikke finder væsentlige ændringer i
patientrollen (Holtzmann 2008). På trods af en øget indsats med kvalitet og
kvalitetsudvikling og metoder til at kvalitetsevaluere stiller det nogle centrale
spørgsmål. Patienterne føler ikke, at sygeplejersken er væsentlig for patientforløbet og
det ellers i en periode, hvor sygeplejen i sin egen selvforståelse har udviklet sig til en
selvstændig profession (Petersen 2003). Det bunder måske i at kvalitetsudvikling ikke
handler om patienterne men i stedet om ressourcestyring. Patienterne og pårørende
forventer at blive medinddraget, lovgivning og kvalitetskrav lægger op til det og
sundhedsprofessionernes

umiddelbare

selvforståelse

lægger

op

til

det

(Sundhedsstyrelsen 2002, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2005, JCI 2008, Kiessling
et al 2004; Grønvold et al 2006, Eldh 2006, Hansen 2003, Holtzmann 2008).
Spørgsmålet er hvilken måde det skal ske på?

Medinddragelse af patient og pårørende og patientindflydelse skal ifølge national
strategi ske under hele patientens kontakt med sundhedsvæsenet (Sundhedsstyrelsen
2002). Nærliggende er det derfor at undersøge feltet ved begyndelsen af kontakten med
sundhedsvæsenet og det ville være nærliggende at lade det ske i forbindelse med
patientens første møde med sundhedsvæsenet. Her vil situationen omkring
indlæggelsessamtalen

være

meningsgivende

som

undersøgelsens

kliniske

sygeplejefaglige felt. Patientens første møde og samtale med sygeplejersken under
hospitalsindlæggelse er og vil for et stort antal patienter være indlæggelsessamtalen
eller som den også betegnes indlæggelsesinterview. Indlæggelsessamtalen har ofte en
indbygget forestilling om at den er afgørende for den mellemmenneskelige relation
mellem sygeplejerske og patient (Egerod et al 2007). Idet det er her grundlaget for at
yde en individuel sygepleje skabes. Et vellykket møde hvor gensidig forståelse og
respekt etableres har betydning for patientens generelle oplevelse og udbytte af de
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ydelser det professionelle system tilbyder (Toxboe 1999). Indlæggelsessamtalen er
oftest

det

første

strukturerede

møde

mellem

sygeplejerske

og

patient.

Indlæggelsessamtalen bruges til for sygeplejerskens side at få oplysninger til brug i
planlægningen af sygepleje, få et kendskab til patienten og hans liv og til at give
patienten informationer om indlæggelsesforløbet. I den nationale strategi for
kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet står der, at patienten og i nogen grad også dennes
pårørende ”er den eneste der har været med under hele forløbet” (Sundhedsstyrelsen
2002 s.10) og derfor er det vigtigt at bruge den viden og indsigt som patient og
pårørende har om sygdomsforløbet og den nuværende situation. En undersøgelse ved
indførelsen af VIPS-modellen 4 i Danmark viste, at nogle sygeplejersker ikke fandt at
medinddragelse af patienten som væsentligt og at patientens præferencer og
sygeplejerskens observationer sjældent relateredes til hinanden (Darmer et al 2004). Et
studie, der belyser patienters påvirkning af sygeplejebeslutninger, påviser at plejen
oftest baseres på sygeplejerskernes egne forestillinger om, hvad der er bedst for
patienten (Ruland 1999). Det viser også, at systematisk inddragelse af patienten øger
overensstemmelsen

mellem

patientens

behov

og

den

planlagte

pleje.

I

Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser fremgår det som et
eksplicit krav at aftaler indgået med patient og pårørende skal dokumenteres
(Sundhedsstyrelsen 2005).

Et studie fra Holland ville gennem videooptagelse af indlæggelsessamtaler belyse hvad
sygeplejersker forholder sig til. Det viste tydeligt, at sygeplejersker ikke i tilstrækkelig
grad er opmærksomme på den emotionelle del af sygeplejen ved indlæggelsessamtalen
og således bliver uopmærksomme på, hvad patienten byder ind med (Kruijver et al
2001). Over halvdelen (60 %) af sygeplejerskerne brugte indlæggelsessamtalen til at
informere om instrumentelle relaterede sygeplejeopgaver. Det kunne eksempelvis være
omkring den medicinske behandling. Sygeplejerskerne stillede overvejende lukkede
4

VIPS (Velvære-Integritet-Profylakse-Sikkerhed)-modellen er udviklet i Sverige og fremstår som et
forskningsbaseret dokumentationsredskab af klinisk sygeplejepraksis (Björvell 2001).
VIPS-modellen er udarbejdet på baggrund af omfattende litteraturstudie, inspireret af sygeplejeprocessen
og intentioner om at udvikle et anvendeligt dokumentationssystem for de klinisk arbejdende
sygeplejersker, således at de kan i mødekomme patienters individuelle behov. Esta Larsen í Djónastovu
forklarer VIPS-modellen som grundlæggende homolog med lægernes medicinske forskning, hvilket
betyder at VIPS-modellen i stedet for at agere med humanistisk menneskesyn er positivistisk (Djónastovu
2006).
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spørgsmål, hvilket var med til at fratage patienterne mulighed for at udtrykke følelser og
bekymringer om deres sygdom og situation (ibid). Det betød også, at sygeplejersken
under indlæggelsessamtalen blev styrende i forhold til hvilke emner patient og
sygeplejerske talte om.

Med afsæt i begreberne medinddragelse og patientindflydelse vil dette studie undersøge
hvad og hvordan sygeplejersker bruger sygeplejedokumentation til at fortælle om
patienten. For at komme til den skriftlige dokumentation går vejen via
indlæggelsessamtalen. Dette foranlediger til følgende problemformulering:

2.0 Problemformulering


Hvordan

etablerer

sygeplejersken

gennem

indlæggelsessamtalen

sin

fortælling om patienten videre til kolleger i sygeplejedokumentationen?

3.0 Metode, materiale og overvejelser herover
3.1 Metodisk tilgang til studiet
I dette afsnit redegøres der for fund af kilder og litteratur. Der vil være en beskrivelse af,
hvilket foci der har været i søgningerne og hvilke overvejelser der ligger til grund
herfor. Der er en fremstilling af de fravalg og tilvalg af kilder og litteratur, der har været
nødvendige og der argumenteres for disse til- og fravalg.

De indledende overvejelser omkring dette studie havde udgangspunkt i kvalitetsarbejde
generelt

i

det

danske

sundhedsvæsen

og

der

var

speciel

interesse

i

akkrediteringsbegrebet. Det var derfor primært for at få et indledende og mere
overordnet overblik om kvalitet og kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen, at
der blev foretaget en søgning på Sundhedsstyrelsen i Danmarks egen database
www.sundhedsstyrelsen.dk. Begrundelsen var, at det er Sundhedsstyrelsen i Danmark,
der har til opgave overordnet at koordinere tiltag inden for kvalitetsudvikling. For at
udbrede søgningen og undgå at udelukke noget blev der søgt på samtlige muligheder,
som i Sundhedsstyrelsens regi er; bekendtgørelse, cirkulære, vejledning, anbefaling,
rådgivning, udredning og orientering. Søgningen blev foretaget med søgeordene:
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kvalitet (16), kvalitetsudvikling (29), kvalitetssikring (9) og akkreditering (19). Tallene i
parentes illustrerer antallet af fremkomne hits ved søgningen. Af det fremkomne
materiale er noget anvendt i den indledende del af studiet, andet som baggrundslitteratur
og endelige var der en del, som ikke havde relevans i denne sammenhæng.

Ved at tage udgangspunkt i den nationale strategi for kvalitetsudvikling i
sundhedsvæsenet

med

det

punkt

der

handler

om

patientindflydelse

og

brugerinddragelse, var det meningsgivende nærmere at undersøge emnet. Der blev søgt
i de elektroniske databaser; Cinahl, PubMed, bibliotek.dk med søgeordene;
medinddragelse af patient, patient participation, patient rights, non-participation. De
artikler som er anvendt indledningsvis i studiet er publiceret i Norden og brugt på grund
af den umiddelbare sammenlignelighed i de respektives landes sundhedsvæsen og
sygepleje.

Igennem den indledende proces blev det klargjort, at undersøgelsen skulle beskæftige
sig

med

sygeplejerskens

fortælling

om

patienten

som

den

fremstår

i

sygeplejedokumentationen. Indgangsvinklen til at forstå hvordan fortællingen blev
skabt var indlæggelsessamtalen eller indlæggelsesinterview mellem patient og
sygeplejerske. For at få indsigt i, om indlæggelsessamtalen, har været udgangspunkt for
diskussion og udviklingstiltag inden for sygeplejen og i givet fald på hvilken måde, blev
der søgt i det danske tidsskrift Sygeplejerskens artikelarkiv i perioden 1998-2008 med
søgeordet, indlæggelsessamtale (59). Søgningen viste, at indlæggelsessamtale indgår i
mange forskellige sammenhænge og måder. Da der ikke var nogle af artiklerne, der gav
en afklaring eller uddybning af patientens rolle i indlæggelsessamtalen, er de ikke
anvendt direkte i studiet.

Videre er der søgt i tidsskriftet Klinisk Sygepleje, tidsskriftet Sygeplejeforskning og
tidsskriftet Akademiske Sygeplejersker for at undersøge om hvilke udviklingstiltag og
forskningstiltag omkring indlæggelsessamtalen og patientens rolle og inddragelse der er
publiceret i Danmark. Søgningen er sket manuelt og elektronisk ved at gennemlæse
indholdsfortegnelserne i tidsskrifterne i perioden 1998-2008. Der er søgt elektronisk i
tidsskriftet Vård i Norden i perioden. Ved gennemlæsning af abstrakt og resumer var
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der nogle artikler som kunne være relevante. Det vidste sig dog ikke at være tilfældet
ved læsning af selv artiklerne, hvorfor ingen artikler herfra er anvendt.
Videre søgning omkring indlæggelsessamtale er foretaget i de elektroniske databaser
Cinahl, PubMed, bibliotek.dk hvor søgeordene var: admission, nurse patient relation,
nurse documentation, patient interview, patient perspective. Søgningen er gennemført
med forskellige kombinationer. De fremkomne artikler, hvor fokus på en eller anden
måde, er indlæggelsessamtalen var flere ikke relevante i denne sammenhæng.
Eksempelvis var flere af undersøgelserne koncentreret om på, hvilken måde
indlæggelsessamtalen skulle gennemføres i en given afdeling. I søgningen med
admission og patient interview fremkom et antal artikler frem omhandlende forskellige
studier af hollandske sygeplejersker. Her var det specielt et studie som var interessant
og som her er brugt i indledningen.

Den anvendte litteratur som er brugt til undersøgelsens metodemæssige struktur er
primært tidligere fremskaffet i tilknytning til forelæsninger på kandidatstudiet og er her
blevet suppleret med primærlitteraturen inden for feltet. Endvidere er foretaget
kædesøgning i såvel danske ph.d.-afhandlinger som kandidatspecialer i sygepleje.
3.2 Metodiske overvejelser for undersøgelsen
For nærmere at undersøge sygeplejerskens fortælling om patienten vil det
metodemæssigt være oplagt at udforske den kommunikative praksis, der er til stede i det
interview som sygeplejersken har med patienten ved indlæggelsessamtalen. Dette
fordrer

en

kvalitativ

metode,

idet

genstandsfeltet

for

undersøgelsen

bliver

sygeplejerskens subjektive oplevelser, følelser og værdier. Den franske filosof Paul
Ricoeur 5 , 6 har arbejdet med fortællingens, det narratives, betydning for mennesket og
5

Ricoeur vil fremadrettet konsekvent være stavet således, idet det er den korrekte franske måde og ikke
som med æ som det gøres i flere danske oversættelser. Det fremgår af litteratur listen hvordan navnet i
den anvendte litteratur er stavet.

6

Paul Ricoeur blev født i 1913 i en troende protestantisk familie, hvilket betød at han tilhørte et religiøst
mindretal i Frankrig i modsætning til de fleste andre franske tænkere (Ricoeur 1970). Hans mor døde i
barselsseng og hans far omkom som soldat under 1. verdenskrig, så han voksede på hos sine
bedsteforældre. I 1933 tog han en licentiatgrad i filosofi og fortsatte med at studere til Agrégation
(embedseksamen) i Paris. Efter bestået eksamen blev han i 1935 gymnasielærer. Ricoeur havde i 1935
giftet sig med sin barndomsveninde med hvem han senere fik fem børn. Under 2, verdenskrig blev
Ricoeur indkaldt som officer i den franske hær. Han blev hurtigt taget til fange af tyskerne og tilbragte
krigsårene i en fangelejr i Pommern. Under fangenskabet forblev han at være filosofisk aktiv. Han
organiserede forelæsninger for sine medfange og udnyttede tiden til at sætte sig ind i den tyske
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har fremlagt en teori om den fremadskridende handling i en fortælling (Kemp 2001,
Ricoeur 2002, 1984). Tilgangsvinklen placerer sig indenfor en hermeneutisk ramme
med inspiration fra Ricoeurs narrative teori, hvor det essentielle er hans teori om den
trefoldige

mimesis.

fænomenologisk

Normalt

placeres

forståelsesramme.

I

Ricoeur
nærværende

indenfor

en

hermeneutisk-

kandidatspeciale

er

den

metodemæssige tilgang hermeneutisk, da det er tekstanalyse af de tre cases, der er
omdrejningspunktet. Når den fænomenologiske vinkel anvendes, er det på baggrund af
at metoden fordrer at der gennemføres interviews af informanter. I studiet har min
funktion været, at være observatør under indlæggelsessamtalen og båndoptage denne
samt

efterfølgende

at

afskrive

den

skriftlige

dokumentation.

De

tre

indlæggelsessamtaler er transskriperet af en sekretær. I studiet har min egen
forforståelse i analysedelen været sat i spil i forhold til udelukkende at forholde mig til,
hvad casene handler om og intet andet. Det er interviewene ved indlæggelsessamtalen
og som sygeplejerskens fortælling i sygeplejedokumentationen, der analyseres og
fortolkes. Indlæggelsessamtalen anvendes som måden til at få indsigt i og forståelse om,
hvordan sygeplejersken etablerer og videreformidler sin skriftlige fortælling om
patienten.

Mennesket har en særlig historie og den narrative selvforståelse hos et menneske er
uundværlig for vores identitet. Det betyder, at den narrative identitet er en identitet som
den der fortæller historien gør krav på. Uden dette krav er der ingen livssammenhæng i
tiden, ingen historisk identitet for andre og for én selv (Kemp 2001, Ricoeur 2002). I
undersøgelsen her er fortællingen sygeplejerskens fortælling om patienten som udfolder
sig i sygeplejedokumentationen.

Ricoeurs narrative teori kan hjælpe til at forstå

fortællingens betydning for menneskelivet i flere henseender. Her er fokus at undersøge
sygeplejerskens fortælling i sygeplejedokumentationen gennem indlæggelsessamtalen.
En fortælling er altid mere end blot en kronologisk række af begivenheder, hvorved den

fænomenologi og eksistentialisme hos især Edmund Husserl og Karl Jaspers (Ricoeur 2002). Mens han
var i fangelejr forberedte han sine første store bøger, Karl Jaspers et la philosophie de l´existence (Karl
Jaspers og eksistensfilosofien (1946)) – udgivet med Mikel Dufrenne som han arbejdede sammen med i
fangelejeren og oversættelsen af Husserls ”Ideen”, der sammen med Le volontaire et línvolontaire (Det
frivillig og det ufrivillige) blev forsvaret som disputats i 1950. forholdet mellem vilje og handling var
altså allerede til stede i Ricoeurs tidlige arbejde. Her fokuserede Ricoeur på forholdet mellem det
frivillige og ufrivillige i menneskets handlingsliv.
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adskiller sig fra lineær tid. Det er mere en serie af abstrakte øjeblikke. I fortællingen ses
en blanding af fiktion og virkelig erfaring ”Fortællingen ikke bare tolerer
fantasivariationer men skaber dem og jagter dem” (Ricoeur 1999 s. 218), og det er
netop fordi, det virkelige liv er os uhåndgribeligt, at vi søger til fiktionen, idet dette kan
give et vidstrakt rum for tankeeksperimenter, hvor den narrative identitets
variationsmuligheder kan organisere retrospektivt perspektiv. Anvendelsen af
fortællinger kan herudfra opfattes som på én gang afslørende og omformende.
Endvidere kan fortællingens betydning i denne undersøgelse forstås som grundlag for
sygeplejerskers etiske identitet ved at levere narrative modeller for sygeplejen, hvori der
udtrykkes mål for at sygeplejen er til stede. I undersøgelsen beretter sygeplejersken
gennem sygeplejedokumentationen. Der er aldrig fortællinger uden nogen normativ,
vurderende eller foreskrivende dimension. Den opfattelse af verden som fortælleren
giver lytteren er aldrig etisk neutral. De tankeeksperimenter, vi udfører i fantasien er
også udforskninger i det gode og det ondes rige og den moralske bedømmelse bliver
underlagt fiktionens fantasivariationer.
3.2 Etiske overvejelser
Ved indsamling af empirisk datamateriale er det nødvendigt og vigtigt at overveje,
hvilke etiske og moralske problemstillinger undersøgelsen fodrer og konstruktivt
forholde sig til og afklare disse. Det sygeplejefaglige kliniske undersøgelsesfelt i
undersøgelsen, er indlæggelsessamtalen. Informanterne var både patienter og
sygeplejersker. Det er essentielt, når der som i undersøgelsen indgår informanter at være
bevidst om principperne om frivillighed og autonomi. Det vil med andre ord sige, at
informanterne skal være tilstrækkelig informeret, og at de skal være i stand til frit at
vælge om, de vil deltage (Scocozza 1994). Der er derfor indhentet skriftligt informeret
samtykke hos begge grupper af informanter. Informanterne modtog i forbindelse
hermed mundtlig information om undersøgelsens formål, indhold, anonymitet og
frivillighed. Brev om informeret samtykke til patient og sygeplejerske er vedlagt som
bilag 1+ 2.

Endvidere knytter der sig ligeledes etiske overvejelser til den praktiske gennemførelse
af indlæggelsessamtalerne. Jeg valgte efter flere overvejelser at være til stede under
indlæggelsessamtalen for at forestå båndoptagelsen, idet jeg ikke ville give
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sygeplejersken dette ansvar. Jeg var meget opmærksom på, at behandle de enkelte
informanter respektfuldt og være ydmyg i selve samtalesituationen ved at vise oprigtig
interesse for dem og det de hver især bedrog med. Det viste jeg under
indlæggelsessamtalen med mit non verbale sprog og ved at være koncentreret og
lyttende. Efter samtalen takkede jeg både patient og sygeplejerske og gav dem hånden
som tak for deres deltagelse i undersøgelsen.

De etiske overvejelser i forbindelse med undersøgelsen relaterer sig også i væsentlig
grad til formidlingen af analyserne, hvor jeg hele tiden forsøger at være meget bevidst
om og opmærksom på at anonymisere, så meget det overhovedet er muligt, når jeg gør
brug at citater fra indlæggelsessamtalerne og det skriftlige dokumentationsmateriale. De
involverede vil sandsynligvis kunne genkende sig selv i citaterne; et forhold man ikke
kan komme ud over, når man bruger interviewcitater. I indlæggelsessamtalerne og i
sygeplejedokumentationen er egennavne og andre personspecifikke oplysninger slettet
samtidig med at den kritiske fortolkning indeholder kategorier som ikke relateres til
specifikke sygeplejersker, men er fremanalyserede i den strukturelle analyse.

Retningslinjerne der er vedtaget for sygeplejeforskning af Sykepleiernes Samarbeide i
Norden (2000) og Lov om behandling af personoplysninger (Justitsministeriet 2000) og
Helsinki-deklarationen (2000) er efterlevet. Endvidere er undersøgelsen anmeldt til
Datatilsynet og der er derfra givet tilladelse til dens gennemførelse. Undersøgelsen er
efter gældende lov om behandling biomedicinske forskningsprojekter (Indenrigs- og
sundhedsministeriet 2006) ikke anmeldt til godkendelse hos Den Videnskabsetiske
Komité med baggrund i, at undersøgelsen ikke har karakter af et biomedicinsk
forskningsprojekt.
3.3 Rekruttering af informanter
Det var selvsagt nødvendigt at få kontakt til en afdeling, hvori der var et antal patienter
og sygeplejersker, der var villige til at indgå i undersøgelsen. Det var vigtigt for mig i
valg af informanter, at jeg ikke selv var en del af den undersøgte kliniske praksis.
Derfor gjorde jeg brug af mit kollegiale netværk. Jeg fik efter mundtlig samtale med
afdelingssygeplejersken på en afdeling på et stort hospital i Danmark, hvori jeg
informerede om undersøgelses formål, og efterfølgende skriftlig anmodning til
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afdelingens teamledelse (bilag 3), accept til indsamling af empirisk datamateriale til
undersøgelsen i afdelingen. Idet afdelingen dagligt gennemsnitligt modtager 4-6
elektive patienter til indlæggelse og således har et relativt stort patientflow, betød det, at
der var grundlag for at indsamlingen af det empiriske datamateriale kunne gennemføres
inden for en overskuelig tidshorisont. De tre indlæggelsessamtaler fandt sted i
slutningen af august og begyndelsen af september 2008.

Idet jeg intet kendskab havde til afdelingens sygeplejersker var afdelingssygeplejersken
behjælpelig med at forespørge i gruppen af sygeplejersker, hvem der var interesseret i at
indgå i undersøgelsen. Da der ved den overordnede generelle forespørgsel ikke var
tilstrækkelig med tilslutning fra sygeplejerskernes side blev det nødvendigt for
undersøgelsens gennemførelse, at afdelingssygeplejersken personligt spurgte nogle
sygeplejersker om, de ville deltage. Af de direkte adspurgte gav alle tilsagn.
Afdelingssygeplejersken informerede mig om, hvornår de enkelte sygeplejersker der
ville være med skulle modtage patient til indlæggelse. Herefter kontaktede jeg den
enkelte sygeplejerske for at informere om undersøgelsens formål og min rolle som
observatør og aftalte, hvornår indlæggelsessamtalen forventelig skulle være.
Indlæggelsessamtalerne blev gennemført som planlagt med undtagelse af en, fordi det
på grund af sygdom blandt personalet var nødvendigt at foretage ændringer som gjorde,
at der pludselig ikke var nogle af de sygeplejersker der ville være med, som skulle
modtage patienter. Dette betød, at indsamlingsperioden af det empiriske materiale blev
forlænget med én enkelt dag, hvilket ingen betydning har haft. Det er tre forskellige
sygeplejersker der medvirker i undersøgelsen.

Sygeplejen i afdelingen er organiseret efter princippet plejeansvarlig sygeplejerske,
hvilket gjorde, at når sygeplejersken havde accepteret at være med i undersøgelsen, var
det den patient, hun den pågældende dag skulle modtage, der blev adspurgt.
Sygeplejersken spurgte, patienten indledningsvis om vedkommende ville være med,
såfremt det var en positiv tilkendegivelse fik patienten mundtlig og skriftlig information
af mig og endnu engang mulighed for at overveje deltagelse. Patient og sygeplejerske
afgav herefter informeret samtykke om deltagelse i undersøgelsen.
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Af tidsmæssige årsager valgte jeg at få en sekretær til at transskripere de tre
indlæggelsessamtaler. Det, at jeg tog denne beslutning, havde også betydning, da jeg
efter flere overvejelser valgte at være med ved indlæggelsessamtalerne, idet det ville
kunne være en hjælp såfremt der var noget ved transskriptionen, som var vanskeligt at
høre. Det er efter praktiske og etiske overvejelser fravalgt, at patient og sygeplejerske
efter transskriptionen skulle have mulighed for at læse teksten. Idet transskriptionen
ikke blev udført fra dag til dag ville der skulle bruges meget tid på at få patienten til at
gennemlæse teksten, hvis det ikke skulle kollidere med patientens videre
behandlingsforløb.
3. 4 Metodebeskrivelse
Analysemetoden er inspireret af den franske filosof Paul Ricoeur, hvor strukturen i
analyserne lægger sig op ad Ricoeurs narrative teori om den trefoldige mimesis; en naiv
læsning, en strukturel analyse og en kritisk fortolkning.

Undersøgelsen bevæger sig fra handling til tekst og fra tekst til handling. Når en patient
indlægges foregår der en indlæggelsessamtale, hvori patienten og en sygeplejerske
deltager. Dokumentationen herfra udmønter sig i en skriftlig sygeplejedokumentation.
Indlæggelsessamtalen, den levende tale, optages på bånd. Herefter bliver den levende
tale skrevet direkte ned og bliver til en tekst. Gennem analyse og fortolkning af denne
tekst og sygeplejerskens fortælling i sygeplejedokumentationen fremkommer der en
anden tekst, som skal være grundlaget for at kunne svare på problemformuleringen i
studiet. På denne måde ses undersøgelsen at bevæge sig fra handling til tekst og fra
tekst til handling.

I det følgende beskrives det teoretiske grundlag for analysemetodens struktur i
undersøgelsen. Den tredobbelte mimesis er en model for forståelsens cirkel. Den bygger
på en genfortolkning af Aristoteles´ Poetik og her er mimesis et centralt begreb i hele
værket (Aristoteles 2004). Mimesis fremstår som et svært tilgængeligt begreb og
Aristoteles fremkommer ikke med nogen håndgribelig definition af begrebet. Af
ordstammen i mimesis findes dog ord som ”mime” og ”mimik”. Hos Ricoeur forstås og
anvendes ordet som en imitation eller repræsentation af handlinger eller menneskers
handlingsliv og som en organisation af begivenheder som et aktiv og dynamisk proces
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(Ricoeur 1984). Det betyder, at fortællingen derfor er en konstrueret, kreativ
efterligning af menneskets handlingsliv og dets emotionelle dimensioner. Det afspejles
også i de fortællinger som indgår i denne undersøgelse, da de hver især indeholder
sygeplejerskens beretning om patienten.

Ricoeur anvender begrebet ”mythos”. Ordet som på græsk referer til ord eller tale der
modsat ”logos” ikke nødvendigvis er fornuftsbetonet eller faktuel sand. Ricoeur
oversætter det til ”intrige” på fransk og på engelsk ”plot” (Aristoteles 2004, Ricoeur
1984). Plot er den mimetiske aktivitet af en handling, altså den aktive proces med at
imitere eller repræsentere en handling i fortællingen. Det narrative plot (Ricoeur 2002,
Ricoeur 1984) betragtes derved til at være ”den røde tråd”, der integrerer alle elementer
i fortællingen og som handler om hele den fortalte sag og gør denne til en værdifuld
historie. I fortællingerne her er ”den røde tråd” det, der sker i hver enkelt fortælling og
som fremanalyseres i den strukturelle analyse og viderebearbejdes i den kritiske
fortolkning.
3.4.1 Præfigurering – mimesis I
Mimesis 1 eller præfiguration betegner den forforståelse, der er af verden og det
praktiske liv forud fortællingen. Her kommer patientens og sygeplejerskens oplevelser,
erfaringer og handlinger frem gennem ordet. Patienten og sygeplejersken giver hver
deres bidrag til fortællingen. Bidragene består af delfortællinger eller fragmenter, som
kan udskiftes eller justeres og fiktion blandes med virkelig erfaring. Mimesis er det,
som teksten under alle omstændigheder forholder sig til, og som Ricoeur betegner som
”stoffet til intrigen” (Ricoeur 2002). Mimesis er således, den forståelse som patient og
sygeplejerske har i fortællingen. Ricoeur beskriver mimesis I, som den praktiske
forforståelse, der omfatter såvel den sproglige kompetence til at fortolke handlingslivet
og give det mening, det vil sige som den forståelse for livet, der udtrykkes i symboler,
regler og normer og som får betydning for de moralske valg man gør (Ricoeur 2002).
Mimesis I er derved den forforståelse som patient og sygeplejerske har i forhold til,
hvad der skal ske i forbindelse med patientens indlæggelse.
3.4.2 Konfiguration – mimesis II
Mimesis II eller konfiguration er indpasning af den præfigurative virkelighed samlet i
den helhed. Fortællingen bliver til og der etableres en orden, hvor der er en begyndelse,
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en midte og en slutning, hvilket er det, Ricoeur kalder konfigurationen (Ricoeur 2002,
1984). Mimesis er der formidlende led mellem mimesis I og mimesis II og udtrykker en
konfiguration, der er blevet objektiviseret i en tekst og som derfor kan analyseres, men
den peger samtidig udover sig selv som billede på en livsverden, der først virkelig kan
forstås i fortolkningsprocessen mimesis III (ibid). Ud fra den orden som fortælleren –
patient og sygeplejerske - har sat fra begyndelsen, må der være en rimelig følge, således
at vi kan tro på fortællingen. Ifølge Aristoteles benævnes dette, at fortællingen må have
en begyndelse en midte og en slutning. I måden at organisere stoffet på indgår og
fremkommer forklaringsmåder som er troværdige og acceptable i kulturen. Det vil sige
retningslinjer for, hvad der er vigtigt at tale om. Her er det produktive niveau skabt, det
der giver vurderingsrammen og forståelsesnøglen, som man tager med i vurderingen af
andre hændelser. Konfigureringen har derfor med den idé, pointe eller det tema at gøre,
som fortællingen beretter om, når handlingen bliver fulgt, genkaldt eller fortalt.
Handlingen sammenknytter forskellige faktorer som personerne, målene, midlerne,
påvirkningerne, omstændighederne og de uventede resultater som plottet i fortællingen
(Pedersen 1999, Kemp 1987).

Transskriptionen af indlæggelsessamtalerne udgør konfigurationen i mimesis II.
Processen flytter sig fra præfigurering til konfigurering i og med at talen bliver tekst,
hvilket gør at fortællingerne åbnes for fortolkning. Handlingen bliver til og det er her, at
hændelserne bliver til et hele. Ved at fortællingerne bliver til tekst indtager skriften
talens plads, og der sker en frigørelse fra sygeplejersken betydningsintensioner og
dermed en frigørelse fra den person, der fremsatte teksten (Ricoeur 1984, 1973). På den
måde kan det forstås, at teksten bliver objektiv og kan blive udgangspunkt for
fortolkning. Ricoeur forklarer dette ved at bruge ”sporet” som metafor. Den levende tale
har sat et spor, der kan bevares. Et spor er et aftryk, der bliver tilbage, når f.eks. et
menneske går forbi. Sporet bliver dermed noget nærværende for noget fraværende
(Ricoeur 1973).

Indlæggelsessamtalerne blev alle afholdt den dag patienterne blev indlagt med henblik
på operation eller undersøgelse den efterfølgende dag. Alle indlæggelsessamtalerne blev
holdt

i

afdelingens

samtalelokale.

Gennemgående

25

deltagere

i

de

tre

indlæggelsessamtaler var patient og sygeplejerske. Samtalerummet er placeret midt på
det ene af de to sengeafsnit som samlet udgør afdelingen. Trods denne placering er der
ro i rummet og ingen gener fra gangen. Samtalerummet er møbleret med to sofaer og en
stol som alle er placeret omkring et sofabord. Der er indrammede plakater på væggene
og lyset kommer loftlysrør og fra en standerlampe. I døren indtil samtalerummet er der
et vindue.

Indlæggelsessamtalen foregår i en relation mellem patient og sygeplejerske. Jeg har
ingen indflydelse på, hvordan de placerer sig i forhold til hinanden. Båndoptageren
placeres på bordet tæt på patient og sygeplejerske og jeg sidder lidt tilbagetrukket fra
begge. Min primære funktion under indlæggelsessamtalerne var at være ansvarlig for at
båndoptagelsen. Endvidere var min tilstedeværelse en betingelse for at jeg efter
transskriptionen kunne rette eventuelle urigtige fortolkninger fra sekretæren.

Patient og sygeplejerske har samme nationalitet og har begge en interesse i patientens
sygdoms- og plejeforløb, men har forskellige tilgange hertil. Ingen af de deltagende
patienter eller sygeplejersker havde tidligere prøvet at få båndoptaget en samtale, hvori
de indgår. Derfor blev der understreget ved den mundtlige information, at såfremt én af
dem syntes, at det var generende med båndoptageren, så var det vigtigt at tilkendegive
det.

De tre indlæggelsessamtaler er successivt transskriberet og det er gjort af en sekretær.
Det er udelukkende gjort af praktiske og tidsmæssige årsager. Efterfølgende foregik der
en gennemlytning af båndene og gennemlæsning af hver enkelt indlæggelsessamtale
flere gange for at kunne korrigere teksten ved behov. Dermed sikrede jeg mig at ingen
detaljer gik tabt, og fik samtidig indlæggelsessamtalerne ”under huden” ved igen at høre
det sagte, samt se det på skrift. Kvale gør opmærksom på at udskrifter af talesprog:
”virke som usammenhængende og forvirret tale, ja ligefrem tyde på et lavere
intellektuelt funktionsniveau.” (Kvale 2008). Jeg ændrede ikke formuleringer i teksten
med henblik på at gøre disse sprogligt korrekte, da jeg som skrevet, ikke ville risikere at
ændre eller miste betydninger af det sagte. Det er hovedsagligt mindre passager og
sekvenser af indlæggelsessamtalerne og sygeplejedokumentationen, der vil blive direkte
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afskrevet og fremstillet i specialet. Navne og stednavne er slettet så anonymiteten
opretholdes.
Det samlede empiriske datamateriale består som beskrevet af 3 indlæggelsessamtaler og
den tilhørende sygeplejedokumentation. Indlæggelsessamtalerne varede mellem 22-26
minutter svarende til at hver transskriperet fortælling fylder mellem 21-26 A-4 sider
med 1½ linjeafstand inklusiv sygeplejedokumentationen, som er skrevet direkte ind i
slutningen af hvert interview.

Den skriftlige sygeplejedokumentation fik jeg som kopi af de respektive sygeplejerskers
senere

på

dagen,

hvor

indlæggelsessamtalen

var

gennemført.

Sygeplejedokumentationen er med udgangspunkt i VIPS-modellen og bestod af
sygeplejeanamnese og sygeplejestatus. Patientens data var fysisk fjernet idet venstre
øverste hjørne var revet af. Den kopierede sygeplejedokumentation blev skrevet direkte
ind på samme måde med de søgeord, der er anvendt i VIPS.

Ved den mundtlige information af begge gruppe af informanter understregede jeg, at det
er frivilligt at deltage i undersøgelsen og for patienternes vedkommende ikke får eller
vil få nogen form for indflydelse på deres behandling og pleje, såfremt de fra- eller
tilvælger deltagelse i undersøgelsen. I den mundtlige information til sygeplejerskerne
fremhævede

jeg,

at

det

var

min

hensigt

at

anvende

de

båndoptagede

indlæggelsessamtaler og de relaterede skriftlige sygeplejedokumentationer som
empirisk datamateriale i min undersøgelse og at jeg endvidere ville forestå
båndoptagelsen af indlæggelsessamtalen.

3.4.3 Refiguration – mimesis III
Mimesis III er her der skabes overgang fra konfigureringen til refigureringen. Det er her
at tekstens og læserens verden mødes. Det er her forståelsens kunst kommer i spil
(Ricoeur 2002). Ricoeur mener, at det at forstå en tekst kræver en tydningskunst som
afdækker flere meningslag, hvilket Ricoeur kalder en endeløs spiral (Ricoeur 2002).
Ved kommunikation og modtagelse af teksten åbnes verden som er fortællingens
horisont. Dette kan ifølge Ricoeur foregå uden en reference. Det er denne erfaring, der
har en horisont. Da forholdet mellem reference og mening i sætningen, hvor sætningen
er diskursens mindste enhed, modtager læseren derfor ikke blot meningen men også
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referencen igennem læsningen. Det betyder, at læseren modtager den erfaring, der
bringes til udtryk i sproget og dermed den verden der udfolder sig foran teksten, idet
modtageren i læsningen står foran teksten (Pedersen 1999, Kemp 1987).

Efter

indlæggelsessamtalen er transskriperet til tekst er der åbnet for adskillige læsemåder og
udlægninger sammen med den skriftlige dokumentation. Det teksten nu siger, er mere
betydningsfuldt end de medvirkende – patient og sygeplejerske - ville sige, idet der i
teksten findes et meningsoverskud, der kan give nye dimensioner om det at værenpatient på et hospital forstået gennem sygeplejerskens optik (Ricoeur 1973). Det er dette
meningsoverskud, der stilles til rådighed i fortolkninger. Det er således den sag der er i
spil i teksten som fortolkningen koncentrerer sig om. Det vil sige den verden som
teksten åbner sig for og som i denne undersøgelse er patientens væren i hospitalet
(Ricoeur 1979).

Fortolkningsbegrebet hos Ricoeur indeholder en proces bestående af en naiv
fortolkning, en strukturel analyse og en kritisk fortolkning (Ricoeur 1979, 1973) og
analyse og fortolkning foregår derved på tre niveauer, som beskrives i følgende.
3.4.3.1 Naiv fortolkning
I undersøgelsen blev samtlige indlæggelsessamtaler gennemlæst flere gange og de
umiddelbare indtryk fra teksten blev samtidig nedskrevet til eget brug. Det skete i en
mental proces for at erobre teksterne. Denne første del af analysen er kendetegnet ved
en naiv læsning af teksten. Dette er en læsning og genlæsning af samtlige
indlæggelsessamtaler, for at få en helhedsforståelse af, hvad teksterne handler om.
Endvidere en forståelse, hvor man, ifølge Ricoeur, ser/lytter efter hvad, der berører én.
Den indholdsmæssige forståelse af hvad indlæggelsessamtalerne handler om skal bruges
som afsæt til at forstå, hvordan sygeplejerskens skriftlige beretning bliver til. Det er en
overfladefortolkning, som Ricoeur kalder en naiv fatten af tekstens mening som helhed
(Ricoeur 1979). Den naive fortolkning har karakter af gætning, da man ifølge Ricoeur er
nødt til at gætte tekstens mening, og i undersøgelsen sker det som afsæt for at forstå,
hvad det er som skrives af sygeplejersken i dokumentationsdelen (ibid). Denne første
fortolkning er med til at give overblik over fortællingen og ved læsningen nedskriver
fortolkeren sine umiddelbare indtryk fra fortællingerne til eget brug og som bruges i den
strukturelle analyse (ibid).
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3.4.3.2 Den strukturelle analyse
Først blev indlæggelsessamtalerne enkeltvis analyseret. Når analysen for den enkelte
indlæggelsessamtale var tilendebragt blev sygeplejedokumentationen inddraget. I den
strukturelle analyse af indlæggelsessamtalen var fokus at blive klogere på hvilke
strukturer og mønstre, der er i teksten. Til at forklare strukturerne og mønstrene i
indlæggelsessamtalen uddrog jeg meningsenheder fra teksten en del af en sætning eller
flere sætninger. Meningsenhederne var dermed med til at danne grundlaget for
betydninger eller temaer der er i indlæggelsessamtalen. Meningsenhederne kan som
skrevet være en del af en sætning eller flere sætninger og det er vigtigt at understrege at
de i alle tilfælde kun udtrykker én mening. For at holde struktur i analysen er det så vidt
teksten tillod det de samme kategorier, det blev analyseret både i indlæggelsessamtalen
og i den skriftlige dokumentation, der er anvendt. Efterfølgende blev den tilhørende
skriftlige sygeplejedokumentation analyseret og herefter blev der analyseret på
sammenhængen mellem indlæggelsessamtalen og den sygepleje som sygeplejersken
frembringer i den sygeplejedokumentation.

En strukturel analyse er et nødvendigt trin mellem den naive overfladefortolkning og
den kritiske dybdefortolkning (Ricoeur 1979). Den strukturelle analyse vender sig mod
konstruktioner og mønstre i teksten, der forklarer, hvad teksten siger (Ricoeur 1979,
1973), Det er vigtigt, at holde sig til tekstens mening og til, hvad teksten siger, hvilket
Ricoeur ser som det forklarende aspekt, Det man skal forstå, er ikke personen, der har
talt bagved teksten, men hvad teksten udtrykker og meningen med den verden, teksten
på forskellige måder udpeger (Ricoeur 1979). Distancering, forklaring og objektivering
af tekstens meningsindhold bliver således den baggrund, der danner baggrund for den
dybe forståelse af teksten.

Afslutningsvis
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dokumentation. Hensigten i den strukturelle analyse er at komme frem til en mulig
forklaring på, hvad teksten handler om. Det bliver derved den strukturelle analyses
funktion at åbne teksten og således gøre det muligt at foretage en dybere kritisk
fortolkning.
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3.4.3.3 Kritisk fortolkning
Efter den strukturelle analyse af alle tre cases (case er indlæggelsessamtale og den
tilhørende sygeplejedokumentation samlet betragtet), foretages en kritiske fortolkning af
resultaterne, som er fremkommet gennem den strukturelle analyse (Ricoeur 1979,
1973). Det sker på den måde, at analyserne laves på tværs af analyserne af de enkelte
cases, hvorefter de diskuteres med andre studiers fund, som jeg dels har fundet gennem
mine indledende afsnit i herværende kandidatspeciale, dels studier som på lignende
måder har løftet sygeplejerskens indskriven sig i det medicinske felt frem. I den kritiske
fortolkning vil der være en opsummering af fundene i den strukturelle analyse.

4.0 Analyse og fortolkning
I det følgende analyseres og fortolkes de tre case som beskrevet i metodeafsnittet.
Sygeplejedokumentation er synonymt med sygeplejerskens fortælling. Fremadrettet for
systematikkens og overskuelighedens skyld bliver casene være nummeret således: 1
betegner den 1. indlæggelsessamtale og sygeplejedokumentation; 2 betegner den 2.
indlæggelsessamtale og sygeplejedokumentation, 3 betegner den 3. indlæggelsessamtale
og sygeplejedokumentation.
4.1 Mimesis I. Sygeplejerskernes forforståelse i casene
Indlæggelsessamtalen kan betragtes som en afgrænset situation i et bestemt tidsrum,
hvori der er gjort brug af dagligsprog. Det er derved patientens og sygeplejerskens
erfaringsverden og hvad der i samtalen er sanset og forstået, der her bliver formuleret.
En erfaringsverden som gennem indlæggelsessamtalen bliver sprogliggjort og igen
sprogliggjort i den skriftlige dokumentation og således bragt ud i et offentligt rum.
Indlæggelsessamtalen er ikke en hvilken som helst fortælling men en instrueret
fortælling. Patient og sygeplejerske deltager i indlæggelsessamtalen med hver deres
baggrund. Sygeplejerskernes forforståelse kommer til udtryk gennem de handlinger og
måden de afholder indlæggelsessamtalen på og videre i forhold til hvad og på hvilken
måde de videregiver deres fortælling om patienten i sygeplejedokumentationen.
4.2 Mimesis II. Indlæggelsessamtalerne og sygeplejedokumentationen
som tekst
Indlæggelsessamtalerne der er transskriperet er baggrunden for sygeplejerskens
fortælling i sygeplejedokumentation. Processen fra præfigurering til konfigurering sker i
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sygeplejedokumentation gør det muligt at fortællinger åbnes for fortolkning.
Indlæggelsessamtalerne har hver to fortællere, idet det her både er patienten og
sygeplejersken, men der findes i fortællingerne endnu en fortæller. Efter at teksten er
transskriperet er den frigjort fra fortællerne. Fortællerens budskab eller sag fremstår
således, selvom fortællerne ikke er til stede, fordi fortælleren som beskrevet, er frigjort
fra teksten. Teksten går videre end fortællernes forforståelse og det at forstå en tekst, er
derfor ikke blot at vende tilbage til tekstens fortællere, men at overskride deres
forforståelse. I hver enkelt af sygeplejerskernes fortællinger som den skriftlige
sygeplejedokumentation er her, er fortællingens forfatter naturligvis den sygeplejerske
der har skrevet det og som også er den sygeplejerske, der havde indlæggelsessamtalen
med patienten. Den er den overskridelse af fortællernes eller forfatternes forforståelse
som vil blive analyseret og fortolket i mimesis III for at undersøge, hvordan
sygeplejersken etablerer sin fortælling om patienten gennem indlæggelsessamtalen til
sine kolleger.

Indlæggelsessamtalerne udgør sammen med den skriftlige dokumentation teksten i
denne undersøgelse. Samtlige indlæggelsessamtaler indeholder på hver deres måde
modtagelse af patient, som skal gennemgå operation eller undersøgelse den
efterfølgende dag. Indlæggelsessamtalerne har alle en begyndelse, en midte og en
slutning.
4.3 Mimesis III. Fortolkningsprocessen.
Det følgende er fortolkningsprocessen af de tre case, som består af: naiv fortolkning,
strukturel analyse og kritisk fortolkning
4.3.1 Naiv læsning af indlæggelsessamtalerne og sygeplejerskernes
fortællinger
Den naive fortolkning vil ikke fremgå her i den skriftlige fremstilling af specialet. Det
vil den ikke, fordi den for læseren vil komme til at fremstå som en unødig læsning med
tanke på den strukturelle analyse. Den naive fortolkning har for mig haft en stor
berettigelse for indledningsvis i fortolkningen af indlæggelsessamtalerne og
sygeplejerskernes fortællinger.
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4.3.2.1 Strukturel analyse af 1. indlæggelsessamtale og sygeplejerskens
fortælling
Til denne indlæggelsessamtale, som holdes i afdelingens samtalerum kort inden
middag, er udover mig som observatør og ”båndoptagerigangsætter” patient og
sygeplejerske, til stede. Samtalen tager 22 minutter. Patienten er en grønlandsk mand
midt i 40érne som har fået foretaget indledende undersøgelser for lungekræft på et andet
hospital som har foranlediget, at han nu indlægges til nærmere diagnostisk udredning.

Indlæggelsessamtalen synes af sygeplejersken struktureret på en sådan måde, at der er
væsentlige omdrejningspunkter som indlæggelsessamtalen skal berøre for at patienten
er klar til den forestående operation. I denne her indlæggelsessamtale ses der desuden et
forstyrrende lag ind over samtalen, som handler om at patienten ikke kun er syg med en
diagnose

indenfor
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denne
i

afdelings

denne
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indlæggelsessamtale

er
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også
udover
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alkoholmisbrug, som ligger som et lag ind over alle andre elementer i samtalen,
konstrueres også følgende kategorier; pårørende, boform, kost, sygdom og behandling,
organisation af og program for indlæggelse.
4.3.2.1.1 Patienten som alkoholmisbruger
Lad mig begynde med at se på hvordan patientens alkoholisme og hans alkoholmisbrug
får en væsentlig opmærksomhed og betydning igennem hele indlæggelsessamtalen. I
passager af indlæggelsessamtalen synes det som om at patienten stigmatiseres. Dette ses
dels med baggrund i det sygeplejersken siger til patienten og også i måden hvorpå det
siges. Eksempelvis viser nedenstående passage, hvordan sygeplejersken fremstår som
opdragende på patienten, og det sker tilsyneladende med udgangspunkt i patientens
store daglige alkoholforbrug.
Spl: ”Ja, nu kunne jeg forstå på den læge, der har talt med dig tidligere,
at du har et stort dagligt alkoholforbrug.”
Pt: ”Øh.. ja.”
Spl: ”Ja... så jeg tænker på… øh… det er vigtigt du siger til os... øh... hvis
du bliver dårlig.”
Pt: (Bryder ind) ikke tydeligt...
Spl: ”Men du får noget Risolid, du selv tager ik’ også?”
Pt. ”Ja.”
Spl: ”Ja, og ellers så har vi også. Og det er ikke... altså vi står ikke med
løftet pegefinger her... det er vigtigt... vi vil heller… vi vil meget gerne
vide det, så vi kan... så vi kan hjælpe dig i tide, ik’ også?”
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Pt: ”Jo, jeg fik også besked på, at øh... jeg lige skulle sige til én, jeg tog en
Risolid.”
Spl: ”Ja. Ja. Og ellers så... øh... sig til os, hvis du har brug for noget
andet eller noget ekstra eller… hvordan.. øh... har du før prøvet, hvordan
det går, hvis du ikke får noget at drikke?”
Pt: ”Wow! Det er meget lang tid siden...(griner)..”
Spl: ”Ja, nu jeg tænker... du skal jo være indlagt et par dage, og du skal
faste..”
Pt: ”Ja.”
Spl: ”Ja... så det er mere, så vi kan tage problemerne i opløbet.”
Pt: ”Ja, men øh... jeg tror så længe jeg har det der Risolid, så skal det nok
det.”
Spl: ”Tror du det?”
Pt: ”Ja”.
Spl: ”Ja.. ja.. vi må finde ud af det sammen (griner). Men det er ikke noget
du er bange for?”
Pt: ”Nej”.
Spl: ”Og skal være uden alkohol et par dage?”
Pt: ”Nej.”
Spl: ”Nej. Altså er vi heller ikke bange for det, så hvis bare... øh.. vi
hjælpes ad, så ... øh... finder vi ud af det. Vi… vi... vi kommer.. altså.. vi
kommer så rimelig jævnligt lige og måler temperatur, din puls og sådan
noget for lige at se hvordan ... øh.. det er sådan der kunne give tegn på
abstinenser. Det man du have prøvet..”
Pt: ”Ja..”
Sygeplejersken initierer flere gange under indlæggelsessamtalen en snak om patientens
alkoholmisbrug. Patienten er under indlæggelsen afskåret for at drikke alkohol, hvilket
han vanligt gør. Han fortæller, hvordan han sædvanligvis mødes med sine
drukkammerater i en park eller de tager hjem til hinanden, hvor de drikker sammen.
Sygeplejerskens løsning på patientens alkoholmisbrug er, at minimere abstinenserne
ved at patienten kan tage et medicinsk præparat og han siger, at det nok skal gå, når han
har den mulighed. Ovenstående eksempel viser, hvordan sygeplejersken optræder
belærende og endog opdragende i sin måde at informere på også omkring, hvordan
patienten reagerer på ikke at få alkohol. Sygeplejersken forsøger at få et indblik i,
hvordan patienten reagerer, når han ikke drikker alkohol. Det er tilsyneladende
patientens emotionelle reaktion sygeplejersken er interesseret i at få viden om. Egentlig
får sygeplejersken intet som helst at vide om det hun søger, men en del andet, f.eks.
hvordan han drikker med vennerne. Hun forlader emnet igen og det sker med et indtryk
af, at patienten i en periode på et par dage må klare sig med medicinsk behandling og
uden øl. Hele denne snak viser, at sygeplejersken tilkendegiver, at hun kender til
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patientens misbrug og at dette misbrug kan give ikke bare patienten, men også
sygeplejerskerne problemer, hvis han ikke følger spillets regler: undlader at drikke
alkohol

under

indlæggelsen,

siger

til

sygeplejerskerne,

når

han

mærker

abstinenssymptomerne og tager medicin herfor. På den måde bliver det i sidste ende
patientens ansvar om sygeplejersken bliver i stand til at handle fagligt, adækvat i
forhold til patienten og de symptomer, han fremviser. Omvendt kan et misbrug på
afdelingen tolereres af sygeplejerskerne, når blot det ikke sker i form af
alkoholindtagelse men ændres til pillemisbrug: når blot sygeplejerskerne levnes
mulighed for at kunne kontrollere og styre patientens misbrug og dermed kan skrive det
ind i et behandlingskoncept.

På den ene side vil sygeplejersken gerne fremtræde som den forstående sygeplejerske
som står som repræsentant for en afdeling, hvor det er i orden at være anderledes, ”altså
vi står ikke med løftet pegefinger her …”. Sygeplejersken kommer dog i væsentlig grad
til at fremstå som opdragende på patienten, som i en vis grad bliver stigmatiseret.
Eksempelvis er det vigtig at understrege at ” hvis du får det dårligt i løbet af dagen,
aftenen, og natten pga. mangel på alkohol, så sig det til os, ik´ også?” Det at patienten
er alkoholiker ligger hele tiden enten implicit eller eksplicit i emnet der tales om.

I nogle situationer ser det ud som om, at sygeplejersken taler ned til patienten,
Eksempelvis spørger sygeplejersken patienten: ”Har du selv en telefon? Har du en
mobil eller et telefonnummer hjem til, hvor man kan få fat i dig, hvis der er noget?”,
hvilket patienten svarer bekræftende på og sygeplejersken så svarer: ”Ja?” kan du
huske dit telefonnummer?” Hun taler til ham, som hun ville tale til et barn.

Sygeplejersken forsøger flere stedet gennem indlæggelsessamtalen at være åben og
tolerant overfor patienten, hvilket også lykkes ind imellem. Eksempelvis informerer
sygeplejersken patienten om planen for indlæggelsesforløbet og spørger afslutningsvis:
”Hvad siger du til det?” Sygeplejersken forsøger momentant både at være åben og
tolerant i en del af indlæggelsessamtalen om end det også volder hende problemer,
hvilket jeg vil udfolde mere under analysen af de kommende kategorier.
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4.3.2.1.2 Pårørende
I passager af indlæggelsessamtalen synes sygeplejersken ikke at være lyttende i
betydningen forstående, hvilket medfører at patient og sygeplejerske flere gange taler
forbi hinanden og i to parallelle spor. Det sker eksempelvis, da patienten beretter om
sine familierelationer, hvilket han gør, fordi han har anført en kvindelig
gademedarbejder som pårørende på hospitalets papirer:
Pt: ”Jeg har en kæmpe familie. Min far ... han er jo ...godt nok ... øh ...
død ...men … øh mor lever op et sted i byen … hende kender jeg ikke.”
Spl: ”Nej”
Pt: ”Og mine søskende.. dem kender jeg heller ikke … så”
Spl: ”Nej”
Pt: ”Palle alene i verden så jeg har skrevet hende (gademedarbejder) på.”

Enten forstår sygeplejersken ikke, hvad patienten fortæller hende, eller også har hun
svært ved at acceptere, patientens livsform og fraværende sociale relationer og at han
samtidig er så ærlig og tilsyneladende afklaret omkring det. Han udtrykker det således;
”Det er det … stort set. Så … men ellers så har jeg bare levet det der liv … der med øl
og …”. Sygeplejersken vender yderligere to gange i løbet af samtalen tilbage til hendes
problem med de fraværende pårørende. Det sker dels i forhold til en snak om de
mennesker som patienten dagligt omgås. Det sker således; ” Ja … der er heller ikke
nogen af dem, jeg skal skrive på her?”. Også dette tiltag er forgæves for, som patienten
selv karakteriserer det: ”det er jo.. det er jo drukkammerater ... så der har ikke rigtig
noget at..”. Endelig afslutningsvis i samtalen hvor sygeplejersken spørger til den person
som har lejet et værelse i patientens lejlighed om vedkommende skal figurere som
pårørende, hvilket patienten kategorisk afviser ”jeg har ikke ret meget med ham at
gøre.” At sygeplejersken bliver ved med at spørge kan være et forsøg på at gøre det
ikke-normale en lille smule normalt: forestillingen om, at der må da findes nogen, der
kan kaldes pårørende. Baggrunden for at sygeplejersken så ihærdigt spørger til
pårørende kan ligeledes være eller forstærkes af patientens habituelle situation, i kraft af
hans alkoholmisbrug, opfattes som væsentlig dårligere end en ikke-alkoholikers i det
medicinske rum. I særdeleshed når et operativt indgreb er på tale, men også med tanke
på delir. Derfor er det så vigtigt at vide noget om pårørende her, hvis patientens tilstand
skulle blive dårlig eller i værste fald livstruende.
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4.3.2.1.3 Kost
Patienten har berettet om, hvordan dagen går med at mødes med drukkammeraterne og
gå hjem til én af disse og falde omkuld for så som det første at opsøge den nærmeste
kiosk den følgende dag. Indforstået at få noget at drikke. Der er ikke rum for mad og
som patienten siger det ”jeg glemmer nogle gange at spise” og ”.. jeg spiser stort set
kun, når jeg har lyst.” Patienten siger, at livet med alkohol og en omgangskreds der
også drikker, har haft den konsekvens at ”… det har ikke været sådan det der med
morgen-, middags- og aftensmad så længe det har stået på.” Ordet det henviser her til
patientens alkoholmisbrug og er en konstatering af, at når han drikker, så har
kostindtagelse ikke hans store bevågenhed. Det forholder sig anderledes i de perioder,
hvor patienten ”ikke drikker så meget” for som patienten udtrykker det ”så kan jeg godt
lige mad.” Det glæder sygeplejersken ”ja det er godt!” og det kan skyldes at tre
måltider mad om dagen er, hvad de fleste spiser og også på en hospitalsafdeling: ” vi
kommer jo og tilbyder dig og opfordrer dig til at spise både til morgen til middag og til
aften..” Under indlæggelsen må patienten ikke drikke alkohol og derfor vil der være
mulighed for at patienten får tre måltider om dagen som andre mennesker sædvanligvis
får.
Patient og sygeplejerske taler om patientens symptomer på sygdom og kommer ind på
kost. Her negligerer sygeplejersken bevidst det faktum, at denne patients liv på godt og
ondt er en alkoholikers. Sygeplejersken spørger: ”Hvad med mad? Og sådan noget?
Får du noget at spise?” og som patienten selv siger det, så kan alkoholismen indebære,
at det ikke altid er den fast føde, men i stedet den flydende alkohol, der prioriteres:
”Ikke altid, fordi at øh.. når jeg er på druk, så jeg når jeg lige hjem eller ud til de andre,
så falder jeg om.” . Alligevel er det meget centralt for sygeplejersken at informere om
kosten og de kosttilbud afdelingen fordrer - ”det går vi nemlig her meget op i, at man
får noget at spise … og kommer ud af senge og oppe og gå … ” Sygeplejersken formår
ikke konkret at tage udgangspunkt i patienten. Sygeplejersken kender til det rette liv
under indlæggelse, og det skal hun her have patienten til at forstå, indse og leve med i
den periode, han er patient. Det er samtidig også en måde til at forsøge at normalisere
patienten på. Underforstået at ”rigtige” mennesker spiser da.
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4.3.2.1.4 Boform
I fortsættelse af kategorien omkring pårørende initierer sygeplejersken et element i
indlæggelsessamtalen omhandlende patientens boform. Patienten har en lejlighed som
han bor i og hvor ”jeg har lejet … øh … soveværelset ud til en anden en.”
Sygeplejersken troede indledningsvis, at patienten måske med hans livsstil boede i
bofællesskab og spørger direkte efter patienten har fortalt at han lejlighed ”Men bor du i
lejligheden” hvilket patienten svarer bekræftende på. Et er, at patienten har en lejlighed
noget andet, er hvordan han benytter den. Derfor vil sygeplejersken også nærmere
undersøge ”… tager du hjem og sover hver dag?” og det gør patienten ikke. Det gør
han ikke, fordi det liv han lever med alkohol betyder, at når han er på druk, så sker det
ofte at ”falder om ” der, hvor han nu er, og det er ikke altid i hans lejlighed. Patientens
måde at bruge sin lejlighed på afspejler det liv han har. Det er alkoholen, der er styrende
for, hvor han sover.
4.3.2.1.5 Sygdom og behandling
Sygeplejersken efterspørger patientens forklaring på indlæggelsen, og hvad der er gået
forud. Sygeplejersken forsøger som tidligere nævnt at være tålmodig og lade det være
dét patienten fortæller, som bliver styrende for emnet, der tales om. Det sker i kortere
tid, hvorefter sygeplejersken tilsyneladende mister tålmodigheden og igen bliver
styrende for samtalen.. Det sker ved, at hun både korrigerer de udtryk patienten
anvender og ved at stille ledende spørgsmål og belægge ordene, så de relateres til
emner, inden for hvilke hun gerne vil have informationer, der er relevante for patientens
ophold på afdelingen. Eksempelvis siger patienten: ”Men … øh så stak de en nål” og
sygeplejersken fortsætter; ”Ind og tog sådan en prøve..” Sygeplejersken irettesætter
patienten i retning af den medicinske måde at tænke og tale på. Det synes vigtigt for
sygeplejersken at fremhæve det væsentlige frem for det uvæsentlige i en medicinsk
optik. Patienten bliver spurgt til, hvilke symptomer han har haft og sygeplejersken er
konkret og meget vejledende i sine spørgsmål; ”har du hostet” og ”noget slim – noget
du hostede op?” Sygeplejersken har i en eller anden form en implicit dagsorden for
indlæggelsessamtalen. Nogle af de informationer som sygeplejersken efterspørger, har
umiddelbar mere medicinsk karakter og relevans – de relaterer sig til diagnosen og
symptomer på denne diagnose – end de afdækker, hvem dette menneske er som hun
sidder med. Det drejer sig eksempelvis som ovenfor fremhævet om patientens hosten og
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ligeledes i en passage af indlæggelsessamtalen, hvor sygeplejersken søger at afklare den
medicinske diagnose. Patienten fortæller om, når det har gjort ondt og bruger han øl
som smertestillende:
Pt: ”Det er det … stort set. Så .. men ellers så har jeg bare levet det der
liv … der med øl…
Spl: ”Har det været…”
Pt: ”Og så der det nok der, og sådan noget .. øh .. lidt for ømt .. så drikker
jeg mig ud af det.”
Spl:”Okay”
Pt: ”Så tager jeg noget stærkt. Så gør det ikke ondt mere.”
Spl: ”Nej .. har du haft ondt dagligt i … øh. Her ved lungen?”
Pt: ”Nej, det er ikke ondt … det er ømt,”
Spl: ”Du er øm?”
Pt: ”Men ellers ikke …”
Spl: ”Og ved du hvor længe du har været det? Kan du sådan …
Pt: ”Uh … jeg kan ikke rigtig”
Spl: ”En måned eller et halv år eller…”
Det ses her, hvordan sygeplejersken hele tiden forsøger at transformere patientens tale
om smerter over i en medicinsk måde at tænke smerter på: hvor, hvor længe, hvordan.
Hun søger, at afdække og diagnosticere smerten: ikke at forstå den som patienten
oplever den.

Sygeplejersken spørger til, hvilke informationer patienten har om de undersøgelser, der
tidligere er foretaget: altså hvad ved han om sin eventuelle sygdom. Sygeplejersken
søger at afdække, hvilke tanker patienten gør sig omkring en eventuel diagnose.
Patienten fortæller, at det andet hospital først troede, at det var en svulst, men det mente
de så alligevel ikke. Patienten præciserer, at han ”har, kunnet håbe på at det ikke var
TB og det var det så ikke”. Det er han tydeligvis glad for. Sygeplejersken reagerer
tilsyneladende slet ikke på disse informationer fra patienten. Sygeplejersken forfølger
derimod sit eget spor om, hvad patienten tænker om undersøgelsen, han skal igennem.
Patienten har ikke gjort sig de store refleksive overvejelser ud over, at han meget
konkret ” … gerne vil vide, hvad det er jeg fejler.” Også her ses den medicinske
diagnose at være i fokus for, hvad sygeplejersken interesserer sig for i forhold til
patienten: dog her med fokus på patientens emotioner. Samtalen herom lader sig
tilsyneladende ikke gøre på patientens præmisser: for første gang og eneste gang i
samtalen, er det patienten, der indtager en simpel og rationel tilgang til tematikken, som
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sygeplejersken har rejst. Det ser ud til at forvirre sygeplejersken, at når hun denne
eneste gang gennem indlæggelsessamtalen inviterer til en snak om følelser, så lukkes
denne snak af patienten. Det er som om, at de områder, hvor patienten gerne vil tale om
emotioner, da passer det ikke ind i sygeplejerskens dagsorden for indlæggelsessamtalen
og når hun inviterer, så rammer hun forbi hans behov.
4.3.2.1.6 Organisation af og program for indlæggelse
I indlæggelsessamtalen bruger sygeplejersken noget af den tid, som hun har med
patienten til dels at præsentere patienten for, hvem han skal møde på afdelingen og
samtidig også, hvad hensigten og indholdet vil være i disse møder med andre
fagprofessionelle. Det er specielt patientens møder med henholdsvis kirurg og
anæstesilæge, som præsenteres i samtalen. Indlæggelsessamtalen kommer således her
til at fremstå som et rum, hvor der foregår en programformidling til patienten om, hvad
det skal ske, hvem han skal møde og sekundært en situation mellem patient og
sygeplejerske:
” … Det er et forholdsvis lille indgreb, du skal igennem i morgen, hvor det
er lidt det samme, som det du har fået lavet på navn på hospital en sådan
en undersøgelse .,. du bliver bare bedøvet her hos os. Men det kommer
navn, som er kirurgen . .. det kommer hun og fortæller dig meget mere om
selve … selve indgrebet.”
og videre andre der skal tales med: ”Så skal du tale med en narkoselæge som skal
bedøve dig i morgen.” Det er reelt ikke meget sygeplejersken får at vide om patienten
og hans viden om eller interesse i disse oplysninger. Indlæggelsessamtalen giver
sygeplejersken rum og mulighed for videregivelse af planer for patienten at foretage
introduktion til og om andre fagpersoner. Et implicit forsøg på opdragelse af patienten
med henblik på at være til stede og parat til disse møder, når møderne finder sted: uden
forudgående aftale med patienten.
4.3.2.1.7 Sygeplejerskens skriftlige fortælling om patienten
Her er det sygeplejerskens skriftlige fortælling, der bliver analyseret. Det vil være
kategorier, som er de samme som i indlæggelsessamtalen: patienten som
alkoholmisbruger, pårørende, boform, kost, sygdom og behandling, organisation af og
program for indlæggelse. Desuden konstrueres denne skriftlige fortælling på baggrund
af lægens journal, hvorfor en kategori for analyse vil være lægejournalen som vigtigere
oplysningssted end patienten og indlæggelsessamtalen. Endvidere er endnu en kategori
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for den skriftlige fortælling konstrueret, nemlig: Sygeplejerskens subjektive
forforståelse af patienten.
4.3.2.1.8 Patienten som alkoholmisbruger
Også i sygeplejedokumentationen bliver sygeplejerskens forestilling om patienten eller
rettere patientens alkoholmisbrug det altoverskyggende essentielle at formidle videre til
sine sygeplejerskekolleger. I sygeplejedokumentationen står: ”Alkoholiker gennem
mange år – mødes med ”drukkammerater” i parken og sover lidt tilfældigt rundt
omkring. , ”talt med pt´n om at det er vigtig han siger til ved abstinenser/ubehag.”,
”Inf. om at vi også har medicin til hjælp her…”, ”Pt´n har selv Risolid med – der er
også bestilt akut til weekenden.” . Det vil med andre ord sige, at det der formidles
samlet set i disse passager er: at patienten som er alkoholiker her under indlæggelsen er
opmærksom på abstinenser og ved disse siger til og får medicin og at medicin er bestilt
til afdelingen. Her foretrækkes absolut pilleafhængighed frem for alkoholisme. Det kan
sygeplejersker håndtere og kontrollere på en anden måde en alkoholindtagelse. Her er
der ingen rus eller fuldskab og helle ingen drukkammerater. Alkoholmisbrug bliver
transformeret til et fysisk problem, hvor det i patientens fortællinger fra
indlæggelsessamtalen også fremstår som en social mulighed: en måde at være sammen
med andre mennesker på i et ellers ensomt liv.

Sygeplejerskens fortælling overskygges af den overordnede problemstilling som er, at
patienten drikker. Alkoholismen fremgår i det skriftlige i relation til; tidligere
indlæggelser, pårørende, hans livsform, ernæring og abstinenser. Det er informationer
som

er

relevante

omkring

eventuelle

sygeplejehandlinger

der

beskrives.

I

sygeplejerskens fortælling er patientens fysiske abstinenser vægtet; Pt´n ved ikke helt
hvordan han reagerer på manglende alkoholindtag her, sidst han prøvede at stoppe fik
han krampeanfald.” Det er patientens fysiologi, der er prioriteret i fortællingen. Dette
er formentlig blandt andet gjort med baggrund i, at patienten er vant til at drikke og at
han nu er afskåret for det. Endvidere er der dokumenteret, hvilke tiltag sygeplejersken
har gjort omkring information, og hvad sygeplejersken har talt med patienten om: der er
ingen dokumentation om, hvad patienten har forstået af det informerede.
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4.3.2.1.9 Pårørende
Omkring patientens pårørende fremgår det af sygeplejedokumentationen, at patientens
familie er stor, men at han ingen kontakt har med den og at der herudover er
drukkammerater. Sygeplejersken sætter her i nogen grad lighedstegn mellem familie og
drukkammeraterne, hvor det netop under indlæggelsessamtalen var meget vigtigt for
patienten at understrege at ”Det er jo … det jo er drukkammerater … så de har ikke
noget at ...” Patienten er afklaret om, hvem der skal vide noget. Sygeplejersken skriver
”Ønsker ikke at nogle skal stå som pårørende udover navn fra gade-teamet.”
Sygeplejersken synes at opfatte medarbejderen fra gade-teamet som pårørende. Det gør
patienten tilsyneladende ikke, hvilket fremgår af indlæggelsessamtalen hvor patienten
svarer sygeplejersken, da hun spørger om medarbejderen fra gade-teamet er den eneste,
hun skal skrive på som pårørende. Hertil svarer patienten ”Jeg har stort set ikke … ” [ i
sammenhængen ingen pårørende]. Begrundelsen for at sygeplejersken vælger som hun
gør, kan også have sammenhæng med at trods det, at patienten ingen kontakt har til
familie har han relationer til andre end drukkammeraterne.
4.3.2.1.10 Kost
I sygeplejedokumentationen fremgår det at patienten: ”har egentlig en god appetit og
kan godt lide mad” og ”Informeret om afd´s kosttilbud” samt ”Der kan nemt gå dage
uden at pt´n spiser fordi han drikker alkohol i steder.” Sygeplejersken bruger ikke den
viden hun har om at patienten er alkoholiker og endda en alkoholiker som er meget
ærlig og bevidst omkring det. Det er i indlæggelsessamtalen umiddelbart en anden
fortælling, som patienten beretter. I indlæggelsessamtalen svarer patienten på
sygeplejerskens spørgsmål om appetitten er god: ” Nej … det … jeg spiser stort set kun
når jeg har lyst.” og at han når han ikke drikker så meget; ”Så kan jeg godt lide mad.”
Patienten ytrer sig ikke i indlæggelsessamtalen om, at han kan gå flere dage uden mad.
Man kan sige at sygeplejersken på den måde bruger dokumentationspapirerne til at
legitimere sine egne handlinger og vise, at hun har gjort, hvad hun skal gøre. Det på
trods af, at det er ganske tydeligt under indlæggelsessamtalen at her er to – patientens
og sygeplejerskens – meget forskellige opfattelser af, hvordan mad har betydning for
livet og sygeplejerskens intentioner preller af på patienten.
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Sygeplejersken sætter alene dagsordenen i den skriftlige dokumentation. Patienten
forsvinder her og han er slet ikke på samme måde til stede, som det var tilfældet under
indlæggelsessamtalen: hvor han dog var til stede trods sin relativt passive
tilstedeværelse Patienten støjede under indlæggelsessamtalen, hvilket der ikke er
mulighed for i den skriftlige dokumentation hvor det helt og holdent er sygeplejersken
der har teten.

I indlæggelsessamtalen informerer sygeplejersken om faste og fasteregler. Det er der
ikke dokumentation for i sygeplejepapirerne.
4.3.2.1.11 Boform
Omkring patientens boform vælger sygeplejersken i sygeplejedokumentationen at
formidle følgende ”Har dog en lejlighed – er der sjældent.” Det gør sygeplejersken
måske for at vise at på trods af den kendsgerning, at patienten drikker, så er han i stand
til at varetage at have en lejlighed og hermed tænkes på forpligtigelsen, der ligger i at
skulle betale husleje. Det fremgår ikke af den skriftlige dokumentation, at patienten har
udlejet soveværelset i lejligheden og det måske egentlig er derfor han sjældent opholder
sig i lejligheden. Sygeplejersken vælger det, der skal frem i sygeplejedokumentationen.
Det bliver det, hun tolker som essentielt for hendes sygeplejerske kolleger at have viden
om omkring patientens boform og således ikke det, patienten reelt sagde under
indlæggelsessamtalen.
4.3.2.1.12 Sygdom og behandling
Oplysningerne som sygeplejersken videregiver omhandlende patientens sygdom og
behandling i den skriftlige dokumentation stammer overvejende fra lægens journal og
ikke fra indlæggelsessamtalen. Flere af oplysningerne er formentlig kopieret fra lægens
journal, da det er den medicinske terminologi, der er anvendt. Eksempelvis står der
”funktionsdyspnø” og ”har smerter svarende til hø. side af thorax.” Sygeplejersken
skriver, at patienten har smerter, men under indlæggelsessamtalen understreger
patienten rent faktisk at ”nej det er ikke ondt … det er ømt.” Sygeplejersken beskriver
det patienten hoster op som ”sejt og gulligt”, men det er ikke sådan det beskrives af
patienten under indlæggelsessamtalen. Patienten taler ikke om farven men i stedet om
lugten som ”… Det lugtede ad helvedes til.” Sygeplejersken vælger her at bruge de
medicinske termer i sin beskrivelse. Derimod anvender sygeplejersken i forhold til
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patientens diagnose nærmest ordret de termer, som patienten anvendte under
indlæggelsessamtalen ”der sidder noget på lungen” og ”glad for at det ikke er TB.”
Sygeplejersken bruger det medicinske fagsprog i sin beskrivelse af patientens
symptomer og det er måske fordi der er nogle termer som kort og præcist siger, hvad
der er vigtigt at vide, hvilket vel og mærke er inden for det medicinske felt. Omkring en
diagnose er det patientens egne ord, der er brugt.
4.3.2.1.13 Organisering af og program for indlæggelse
I den skriftlige dokumentation videreføres det faktum, at indlæggelsessamtalen giver
rum for organisering af og program for indlæggelsen og hvor det primære fokus er
operation eller undersøgelse. Her i det skriftlige afspejles det eksempelvis under VIPSsøgeordet udskillelse, hvor der står ”Mørk og ildelugtende urin – obs. stix ” Patienten
skal være i anæstesi under operationen og som en del af forberedelse hertil er at
undersøge patientens urin. Sygeplejersken gør her i sygeplejepapirerne opmærksom på
at det skal gøres og dermed sker der en bevægelse sig ind i det medicinske felt. Det sker
formentlig på grund af, at patientens urin er mørk og ildelugtende og at det kan have en
sammenhæng

med

patientens

alkoholmisbrug.

Sygeplejersken

anvender

sygeplejedokumentationen til at legitimere, at hun har informeret patienten om
eksempelvis ”afdelingens kosttilbud” og at ”der er også bestilt akut til
weekenden”[akut hentyder her til at medicinen kommer samme dag som det er bestilt].
Det er her underforstået, at det er gjort for at sikre, at patienten er klar til at blive
opereret.
4.3.2.1.14 Sygeplejerskens subjektive forforståelser om patienten
Det ser ud som om den skriftlige fortælling har et element i sig, som ikke handler om
patienten men om sygeplejersken; nemlig sygeplejerskens forforståelse eller meningen
om forhold, som hun selv finder væsentlig at kommentere.

Sygeplejersken har tilsyneladende vanskeligt ved at håndtere patientens livsform og det
kommer også frem i den skriftlige dokumentation. At sygeplejersken anvender ordene
” har dog lejlighed – er der sjældent” og ”ønsker ikke at nogle skal stå som
pårørende” siger umiddelbart ikke så meget om patienten. Rent faktisk har patienten
aldrig sagt dette i indlæggelsessamtalen, det er sygeplejerskens egen konstruktion, hvori
sygeplejerskens egen forforståelse af patienten synes at træde tydeligt frem. Hun undres
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tilsyneladende over, at patienten har lejlighed; hun forstår tilsyneladende ikke, at dette
menneske vitterlig ikke har relationer til sine pårørende og gør det til et ønske fra
patientens side, idet han i indlæggelsessamtalen har forsøgt at forklare sygeplejersken,
at sådanne pårørende ikke findes i hans liv.

Et andet eksempel er, at hun skriver ”pt ´en fremstår venlig og imødekommende.” Det
vil sige sygeplejerskens subjektive oplevelse af patient fremstår som en vigtig parameter
at formidle videre til sine kolleger. Indirekte står der: han lever ikke et ordentlig liv,
men han er til trods faktisk venlig og imødekommende. Hvad denne subjektive
vurdering beror på er uvist: ligesom det må stå hen i det uvisse, hvordan denne
oplevelse er vigtig at meddele sig til kollegaerne om, da den modsat mange af de øvrige
oplysninger, der videregives ikke relaterer sig til den medicinske tænkning om
diagnostik og behandling eller forvaltning heraf: det synes som ren irrational, subjektiv,
emotionel videregivelse af en fornemmelse for et andet menneske.
4.3.2.1.15 Lægejournalen som vigtigere oplysningssted end patienten

og indlæggelsessamtalen
I sygeplejerskens fortælling står skrevet ” indlagt x flere med ”småskader” pga. fald og
lign i forbindelse med alkoholindtag.” Patienten har på intet tidspunkt under
indlæggelsessamtalen sagt, at de frakturer, han har pådraget sig, er sket på grund af for
stor alkoholindtagelse. Det er en konklusion som sygeplejersken drager selv eller som er
oplyst fra journalen, hvilket i så fald ikke er dokumenteret i sygeplejedokumentationen.
Samme problemstilling ses under VIPS-søgeordet respiration/cirkulation: ”Hoster
sejt/gulligt sekret op – har fået ”nogle piller” som har hjulpet lidt på sekretet.”
Sekretets konsistens og farve blev ikke præciseret under indlæggelsessamtalen.
Endvidere kommer noget af det dokumenterede i sygeplejedokumentationen fra
lægejournalen. Eksempelvis under VIPS-søgeordet udskillelse som af en eller anden
grund ikke blev berørt i indlæggelsessamtalen og i sygeplejedokumentation gøres der
således opmærksom på det: ”Iflg. journal” Der er oplysninger som primært hører til i
lægens journal og som sygeplejersken vælger at videregive i den skriftlige
dokumentation

under

henvisning

dertil.

Det

handler

abstinensdæmpende medicin og om patientens tandstatus.
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eksempelvis

om

den

4.3.2.1.16 Opsummering
Det fremgår af transformationsprocessen fra indlæggelsessamtalen til sygeplejerskens
fortælling at patientens fortælling, der indgår i indlæggelsessamtalen ikke umiddelbart
og direkte videregives i den skriftlige dokumentation. Sygeplejersken har tilsyneladende
ikke haft interesses i patientens fortælling. Sygeplejersken har i indlæggelsessamtalen
tilsyneladende haft til hensigt at få information om patienten som ikke er tilstrækkelig
belyst i lægens journal. Endvidere afspejler den skriftlige dokumentation, at der er
hentet oplysninger fra lægens journal omkring emner der ikke kan relateres til at have
været berørt under indlæggelsessamtalen. Sygeplejersken har anvendt en del af
patientens fortælling fra indlæggelsessamtalen i sygeplejedokumentationen til at
legitimere hendes handlinger og samtidig vise, at hun har gjort hvad der kan forventes i
forhold til at få patienten gjort klar til at skulle gennemgå en operation. Sygeplejersken
har transformeret patientens alkoholmisbrug fra indlæggelsessamtalen over i
sygeplejedokumentationen således at det også her træder frem over alt andet.
Sygeplejersken har ikke brugt indlæggelsessamtalen til at få information om patienten.
Det kan nærmere virke som om sygeplejersken har brugt indlæggelsessamtalen til at få
suppleret den viden som sygeplejersken kan få om patienten ved at læse lægens journal.

4.3.2.2 Strukturel analyse af 2. indlæggelsessamtale og
sygeplejerskens fortælling
Denne indlæggelsessamtale afholdes i afdelingens samtalerum og det er sidst på
formiddagen. Til stede under indlæggelsessamtalen er patient og sygeplejerske og
derudover jeg som observatør og til at båndoptage indlæggelsessamtalen. Samtalen
varer 26 minutter. Patient og sygeplejerske er placeret i hver sin sofa og sygeplejersken
drejer sig lidt, så hun ikke sidder så skråt for patienten. Sygeplejersken bruger
sofabordet der står foran sofaerne til sine papirer og som skriveunderlag. Jeg sidder i en
stol til venstre for patienten og skråt over for sygeplejersken.

Patienten en 73-årig kvinde som indlægges på baggrund af forundersøgelser som kan
tyde på, at hun har lungekræft. Hun indlægges til operation herfor. Patienten har haft
symptomer gennem næsten to måneder og været igennem et relativt hurtigt
udredningsprogram inden denne indlæggelse.
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Denne indlæggelsessamtale synes for en del at blive styret og struktureret af
sygeplejersken. Sygeplejersken synes at have en overordnet strategi for præcis denne
indlæggelsessamtale: nemlig at få klargjort patienten til den forestående operation. For
at kunne nå dette mål synes det nødvendigt for sygeplejersken at sætte dagsorden for
samtalen og det udtrykker hun på denne måde: ”Jeg sidder sådan lidt med papirerne,
for der er sådan lidt stikord, så jeg lige får sikret mig jeg kommer omkring det hele.”
Det betyder også, at det er sygeplejersken, der kommer til at styre, hvilke emner
patienten og hun taler om under indlæggelsessamtalen. Dette sker på en måde, så hun
kan være sikker på, at hun præcis får de informationer fra patienten som er interessante
og nødvendige i sammenhængen her, hvor det handler om at klargøre patienten til
operation.

Kategorierne som fremkommer i den strukturelle analyse af 2. indlæggelsessamtale er
som følger: de psykiske udtryk som forstyrrende elementer, pårørende, kost, boform,
sygdom og behandling, organisation af og progran for indlæggelsen. De vil blive
analyseret i nævnte rækkefølge.
4.3.2.2.1 De psykiske udtryk som forstyrrende elementer
Sygeplejersken medbringer en pjece til patienten med information om den forestående
operation. Patienten bliver tilsyneladende forskrækket, da der står at det er en operation
i brysthulen som hun skal igennem ”Nå men ved du hvad? Fordi jeg studser over der ...
det er fordi, at det er da min lunge der er noget galt med.” Patienten undres, da hun
mener, at det er hendes lunge, der er noget galt med. Patienten prøver at berolige sig
selv ved og siger ”Ja, Men det er så helt naturligt, ik´? Fordi øh … det går også lidt op
i brystet, hvis jeg tænker mig lidt om” Denne kommentar giver ikke anledning til
bemærkninger fra sygeplejersken. I stedet spørger hun videre i hendes eget spor og
beder patienten tale om, hvad der er sket sygdomsmæssigt. Patienten fremstår så nervøs,
at hun ikke umiddelbar er i stand til i store træk at fortælle, hvad der er foregået indtil
denne indlæggelse.
Spl: ”hvad med alle de der røntgenundersøgelser og den der
bronkoskopi?”
Pt: ”Jamen, det ved jeg jo ikke … de er … de er sendt ind til jer.”
Spl: ”Ja du har slet ikke fået nogen information om det?”
Pt: ”Det har jeg altså ikke.”
Spl: ”Hvad gjorde at du henvendte dig til lægen til at starte med?”
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Herefter fortsætter patienten med at gå i detaljer, hvor de enkelte røntgenbilleder er
taget og sygeplejersken reagerer ikke herpå med ord. Patientens nervøsitet berøres ikke
af sygeplejersken, før patienten i slutningen af indlæggelsessamtalen, siger ”fordi jeg er
virkelig nervøs for det her”. Sygeplejersken forsøger da at indkredse patientens
nervøsitet:
Spl: ”Er der noget specielt du er nervøs for?”
Pt: ” Ja, hvor meget der er og sådan … altså … kan du ikke se, at man får
besked på, at de bar har lukket på og lukket igen.”
Spl: ”Ja … den risiko er der jo.”
Pt: ”Ja! Det er der!”
Spl: ” Ja.”
Pt: ”Så … jo … ja .. jeg er virkelig nervøs for det”
Spl: ”Så … øh … det er det de finder, du er nervøs for?”
Pt: ”Ja..”
Spl. ”Ja”
Pt: ”Det … det er det …”
Spl:” Ja. Det kan jeg godt forstå…”
Pt: ”Ja”
Spl: ”Jeg tror man må tænke positivt og tænke, at du var ikke her nu hvis
ikke lægerne troede at de kunne hjælpe dig…”
Pt: ”Nå?”
Spl: ” Ved operationen”
Pt: ” Nå vil du sige det?”
Spl: ” Det vil jeg sige, men jeg vil samtidig sige risikoen for at de må
lukke igen er der!”
Pt: ”Ja”
Spl: ”Men du var ikke her, hvis ikke de troede på, at de kunne hjælpe dig”
Pt: ”Nej … nej! Det må jeg jo sige til mig selv.”
Spl: ”Ja.”
Fra patientens side handler det dels om, hvad operationsfundet viser, dels om, det
operativt reelt er muligt at gøre noget eller der blot må lukkes igen. Sygeplejersken
opfordrer patienten til at være positiv og siger, at såfremt lægerne ikke mente, at der var
noget operativt at gøre, så var patienten slet ikke blevet indkaldt. Patienten giver
tydeligt udtryk for, at det er ”væmmelig at være så nervøs.” Sygeplejersken opfordrer
hun patienten til at tale med anæstesilægen om noget beroligende inden operationen og
med aftensygeplejersken om en slumrepille til natten. Sygeplejersken vælger
umiddelbart at afhjælpe patientens nervøsitet gennem en medicinsk tilgang til
situationen. Måden at tackle patientens psykiske uro på, sker for sygeplejersken
tilsyneladende i form af medicinsk behandling. Det sker rent faktisk flere gange under
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indlæggelsessamtalen at sygeplejersken henviser til en læge i forhold til patientens
spørgsmål: enten, kirurgen eller anæstesilægen. Patientens psykiske uro kommer
eksempelvis også til udtryk under sygeplejerskens information af patienten og her bliver
patientens spørgsmål meget specifikke eksempelvis operationen
Spl:” Altså regner du ikke med at … at lungen skal fjernes”
Pt: ”Det kommer lidt an på, hvor … hvor det sidder henne … skyggen vil
jeg sige”
Spl: ”Ja?”
Spl: ” Det vil jeg sige at du skal snakke med lægen om, men lungerne
består jo af nogle lapper”
Pt. ”Ja?”
Spl: ”Så nogle gange er det nok bare at fjerne én lap. Uden at skulle
fjerne hele lungen. Som sagt kommer det an på hvor den skygge sidder
henne og hvor meget de har været nød til at fjerne. Som regel bliver der
også lagt et kateter op i blæren.”
Sygeplejersken har svært ved at svare på den konkrete behandling og hun vælger, at
afslutte emnet og i samme sætning fortsætte med at fortælle patienten hvad hun kan
forvente af slanger og andet udstyr efter operationen.
4.3.2.2.2 Pårørende
Patientens nervøsitet overfor den forestående operation giver sygeplejersken anledning
til at bringe patientens mand på banen i indlæggelsessamtalen:
Spl: ”Har du haft snakket med din mand om…?”
Pt: ”Ja , ja … det … det har jeg da! Og også med mine børn”
Spl: ”Ja”
Pt: ” Ja, ja , ja … det er bare noget, der skal overstås, ik´… men det er
væmmeligt at være så nervøs.”
Sygeplejersken vælger ikke at gå videre med dette. Spørgsmålet fra sygeplejersken kan
umiddelbart forstås som en indkredsning af, om patienten bruger sin mand som hjælp i
sin egen håndtering af situationer, Hvor patientens svar går i retning af, at manden er
informeret om patientens sygdomssituation, men at hun ikke finder grund til at tale med
ham, før de ved noget konkret efter operationen. Det kan se ud som om at
sygeplejersken her ikke selv vælger at gå aktivt ind i det forhold, at patienten er nervøs.
I stedet skubbes ansvaret over til den pårørende, som tænkes som den, der kan og skal
hjælpe patienten med hendes nervøsitet. Et bekræftende ja til forespørgslen legitimerer
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at sygeplejersken ikke behøver at koncentrere sig videre om denne problematik: uden
trang til at finde ud af hvad svaret fra patienten egentlig betyder.

Pårørende nævnes også indledningsvis i samtalen. Her efterspørger sygeplejersken
patientens eget telefonnummer og pårørendes. Det bliver to af patientens tre døtre, hvis
numre noteres i hospitalspapirerne. Sygeplejersken indleder dette med ” Så … er der
sådan lige lidt praktisk ting først. Øh … må jeg bede om dit telefonnummer.” Dette
synes helt rutinemæssigt begrundet. Man skal kunne kontakte pårørende, hvis der sker
patienten noget uventet under en indlæggelse.

I den øvrige del af indlæggelsessamtalen kommer patientens pårørende sporadisk i tale.
Sygeplejersken spørger blandt andet til de hjemlige forhold.
Spl: ”Men I klarer at passe hus og have … og …”
Pt: ”Ja! Ja … det gør vi. Vi skulle bare lige også blive raske … begge to!”
Spl: ” Ja men det er også saftsuseme også uheldigt.”
Pt. ”Ja det er meget uheldigt!”
Spl: ”Hvordan klarer din mand sig der hjemme nu, mens du er herinde?”
Pt: ”Jamen, altså nu alle vores børn, de bor sådan … sådan lige i
nærheden…”
Spl: ”Ja”
Pt: ” De hjælper jo. Men øh … så mener han at han kan klare det selv.
Spl: ” Ja”
Pt: ” Til jeg kommer hjem, men ellers hjælper de ham”
Spl: ”Ja”
Pt: ”Der er ikke andet end at han skal ringe til dem.”
Spl: ”Og hvad … du havde to døtre? Øh …”
Pt: ”Jeg har tre”
Sygeplejersken registrerer tydeligvis, at patientens mand er syg og siger: ”Og så er det
uheldigt, at min mand, han er også syg lige for tiden, så …” og patienten fortsætter ”
Ja, han kan næsten ikke gå. Han går og venter på indlæggelse på X Sygehus.” I
slutningen af indlæggelsessamtalen lader sygeplejersken det være en mulighed, at
patienten kan gå sig en tur senere på dagen ”men hvis du i aften har lyst til at gå en tur
ud af afdelingen. Jeg ved ikke om du har nogen familie, der bor i X by.” Det har
patienten ikke og der er ikke andre steder i indlæggelsessamtalen at patientens familiære
relationer berøres, udover at sygeplejersken spørger til hvor længe patienten og hendes
mand har været gift. Patienten svarer først ”Hvabehar?” Måske fordi hun ikke kunne
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høre det eller fordi hun blev overrasket over spørgsmålet: det synes ligesom ude af
kontekst for patienten at spørge om. Sygeplejersken synes at skabe sig et overblik i
patientens familiære relationer uden det bliver tydeligt hvad dette indblik skal bruges til:
ud over som social adspredelse og psykisk aflastning for patienten.
4.3.2.2.4 Kost
Sygeplejersken vil vide om patientens kostvaner har ændret sig op til indlæggelsen og
samtidig introducere patienten til de muligheder for kost, der er i afdelingen.
Spl: ” … hvad indenfor den sidste uge? Har du spist mindre end du
plejer?”
Pt: ” Nej”
Spl:” Nej? Det er det samme?”
Pt: ”Ja”
Spl:” Ja. Og der er ikke noget du ikke spiser?”
Pt: ”Nej”
Spl: ”Nej”
Pt: ”Nej det synes jeg ikke.”
Spl: ” Inde på stuerne … der hænder ned på væggen … sådan en … øh …
planche”
Pt: ” Ja”
Spl: ”Hvor der er noget på begge sider?”
Pt: ” Ja det har jeg godt set, ja”
Spl: ”Ja .. det simpelthen sådan nogle mellemmåltider …”
Pt: ”Ja?”
Spl: ”Som man kan få”
Pt. ” Ja”
Spl: ” Så hvis du bliver sulten på et eller andet fjollet tidspunkt … eller
ikke lige gider spise det der er ude i buffeten.”
Pt: ”Ja”
Spl: ” Så siger du til …
Pt: ”Ja”
Spl: ” Og så er der noget vi har i huset som vi kan varme op.”
Pt. ”Nå. Nå?”
Spl: ”Jamen.”
Pt: ”Det lyder da godt”
Spl. ” Det må du endelig gøre brug af.”

Hele denne information om kost, hvilke muligheder der er i afdelingen for kost, samt
efterfølgende, at patienten skal faste og hvad det indebærer for patientens i betydningen
også at tørste, har umiddelbar stor relevans som led klargøringen af patienten til
operation.
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4.3.2.2.5 Boform
Sygeplejersken søger viden om, hvordan patienten bor: ”Ja? Så I bor i hus?” Det gør
patienten og hendes mand og de klarer selv det. Sygeplejerskens begrundelse for at høre
om patientens boform er formentlig to delt. På den ene side er der fra sygeplejersken en
interesse i at vide hvilke hjemlige forhold patienten kommer fra og skal hjem til igen
efter operationen. Samtidig får sygeplejersken også et indblik i, hvad patienten fysisk
har magtet op til indlæggelsen i form af husligt arbejde. Det vil sige at sygeplejersken
synes at rette et diagnostisk blik på patientens boform og forvaltning af de hjemlige
gøremål.
4.3.2.2.6 Sygdom og behandling
Sygeplejersken forsøger flere gange i løbet af indlæggelsessamtalen at få indsigt i, hvor
meget patienten ved om resultatet af de forundersøgelser, der er foretaget og hvad der
skal ske under denne indlæggelse. Patienten taler om, at der var ”en skygge” og at
hendes praktiserende læge talte om noget om en ”kræftpakke”. Patienten bruger ordet
skygge om det, der forhåbentlig kan opereres væk. Sygeplejersken kommer uforvarende
til at omtale denne som ”det” men skynder sig at rette det til ”skyggen vil jeg sige”.
Der er ingen tvivl om gennem indlæggelsessamtalen om, at både patient og
sygeplejerske begge ved, at det patienten efter al sandsynlighed fejler, er kræft.
Alligevel bruger ingen af dem ordet kræft og sygeplejersken anvender hele tiden samme
terminologi som patienten. Sygeplejersken hører, hvad patienten og hendes
praktiserende læge har talt om, det kunne være. Patienten er klar over, at det, der var en
skygge kunne betyde, at det var alvorligt hvilket patienten også regner med det er ”fordi
her på det sidste … der er det ligesom jeg har fået mere ondt”. Sygeplejersken følger
tilsyneladende det fysiologiske spor i patientens udsagn og ikke det emotionelle og
psykiske perspektiv i forhold til hvilke overvejelser patienten har. Sygeplejersken
irettesætter sig selv, når hun ikke bruger de ord som patienten anvendte: det vil sige her
imiterer hun en af de eneste gange gennem indlæggelsessamtalen patientens og ikke
lægens sprog. Dette kan ses som et forsøg fra sygeplejerskens på at erobre patientens
ord for på den måde også at bestræbe sig på at føre en samtale med udgangspunkt i
patientens verden. Det kan omvendt også ses som et tegn på ikke at komme til at
fremprovokere en psykisk reaktion hos patienten, som hun vil blive nød til at forholde
sig aktivt til.
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Indlæggelsessamtalen indledes med, at sygeplejersken præciserer formålet med denne
over for patienten ”vi skal have en lille snak om, hvad der skal foregå, mens du er her”
og ” … og så skal jeg spørge lidt ind til dig, hvad du er for en person, så vi kan passe
dig bedst muligt.” Det kommer til at fremstå som om det er sygeplejerskens intension at
bruge indlæggelsessamtalen til at tilegne sig viden om patienten som menneske, der
rækker udover den medicinske interessesfære. Det sker dog hele tiden i en medicinsk
forståelse af patienten og fokuserer tydeligt på patientens sygdom og symptomer: ”hvad
gjorde at du henvendte dig til lægen til at starte med”, ”Hvor du bliver forpustet
eller?”, ”Sådan noget som hoste. Har du noget af det?” - ”hoster du noget op? Eller.”
Samtidig får de af sygeplejersken efterspurgte oplysninger fra patienten konkret
fysiologisk karakter. Eksempelvis spørges der til ”.. sidst du blev vejet, hvad vejede du
det?” ”..kan du huske, hvor høj du er?” - ”Så du har ikke tabt dig inden for de sidste 3
måneder”. Det synes at vise hvordan sygeplejersken er styret af de stikord, der findes
på hendes fortrykte dokumentationspapirer. Patientens muligheder for at blive passet
bedst muligt synes at relatere sig til en fysiologisk referenceramme for, hvad sygepleje
synes at være til hin enkelte patient.
4.3.2.2.7 Organisation af og program for indlæggelse
Sygeplejersken synes i indlæggelsessamtalen ligeledes styret af den information som
patienten skal modtage om de forberedelser der er til operationen. Eksempelvis i
forbindelse med informationen om den postoperative smertebehandling. Sygeplejersken
indleder med at sige:
Spl: ”… det er meget vigtig, at du forstår, at vi sætter smertebehandlingen
meget højt!”
Pt: ”Ja, Jamen … det gør heller ikke noget.”
Spl: ”Mm ... vi bruger faktisk en skala her på afdelingen”
Pt: ”Nå”.
Sygeplejersken fortæller patienten om, hvordan den visuelle analoge skala er opbygget
og at den skal bruges til at vurdere patientens smerter, så hun kan få den bedste
smertestillende medicin. Mens sygeplejersken gør det, svarer patienten udelukkende
”Ja” og afslutningsvis siger sygeplejersken ”Det er derfor vi bruger skalaen” hvortil
patienten svarer ” Ja. Ja. Ja.” Sygeplejersken vælger at fortsætte med at tale om noget
helt andet: nemlig det hjemlige. Om patienten har forstået den givne information synes
mindre væsentligt; det væsentlige synes at være at sygeplejersken har givet information.
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I passager af indlæggelsessamtalen giver sygeplejersken sig i kast med at forklare
detaljeret om noget der i væsentlig grad har behandlingsmæssig karakter.
Spl: ”Nej … det er jo ikke en hel lille operation. De går ind og laver en
åbning, som sagt, går ind ved … gennem ribbenene, og så under
operationen lægger de nogle rør ind, som vi kalder dræn. Jeg kunne
forestille mig, at de lægger to ind … til at drænene både noget af det luft,
der kan være i lungen bagefter og noget af det væske eller blod, der
samler sig derinde, så man kan få de ud.
Pt: ”ja?”
eller?”
Spl: ” Det går ned i en sådan kasse. En lidt stor kasse, som … det kan
være, at du kan se nogen senere i dag render rundt med sådant et stativ,
hvor den hænger på.”
Pt: ”Ja? Og … og … hvor længe plejer der at gå inden det næste kan
fjernes.”
Spl: ” Det er lidt afhængigt af … nogen får det fjernet allerede dagen efter
igen … det vil sige to dage efter operationen. Og nogen har brug for lidt
mere.”
Sygeplejersken begiver dig her ind på er område, som sædvanligvis karakteriseres som
lægens kompetenceområde, nemlig behandling. Det kommer til af fremstå lidt rodet:
måske fordi patienten spørger ind til noget og dermed afbryder, det vil sige forstyrrer
sygeplejersken i hendes informationsstrøm. Sygeplejersken svarer eller korrigerer
patienten og fortsætter i det spor hun var begyndt i. En lille sekvens illustrerer dette:
”Så nogle gange er det bare nok at fjerne én lap. Uden at skulle fjerne hele lungen. Som
sag kommer det an på, hvor den skygge sidder henne og hvor meget de har været nød til
at fjerne. Som regel bliver der også lagt et kateter op i blæren.” Der gives et væld af
informationer og sammenhængen er umiddelbar svær at få øje på.

Sygeplejersken giver også informationer om kateteranlæggelse [epiduralkateter]:
Spl: ” … du får også lagt et sådan kateter lagt ind i ryggen, der kan give
dig smertestillende … []… Meget, meget tyndt og fint kateter, de kan
lægge ind.”
Pt:” Og det er sådan noget I gør når jeg er bedøvet, ik´?”
Spl: ”jeg kan ikke huske præcis, hvad de gør, men det går jeg nu fra …
ja.”
Der sker tilsyneladende det, at når patienten stiller spørgsmål, som sygeplejersken reelt
ikke kan svare på, så giver hun patienten, hvad hun tror: hun undersøger ikke
umiddelbart sagen og vende tilbage til patienten med et korrekt svar. Dette kan hænge
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sammen med, at det ikke synes relevant for om patienten kan gå for sig eller ej, men
mest af alt relaterer sig til patientens psykiske fremtoning; et forhold som ikke ser ud til
at have stor prioritet i sygeplejerskens bevidsthed og handlinger.

Sygeplejersken kommer i de informationer som patienten skal modtage, om afdelingens
organisering og funktioner til at virke bydende – ”der er vigtigt ...” – ” og vi forventer
nok at hive dig ud af sengen allerede om aftenen …”. Det bliver systemet og måske
mest funktionen af systemet der synes styrende for på hvilken måde, patienten skal
handle

og

opføre

sig.

Eksempelvis

bliver

det

patientens

nummer

på

operationsprogrammet, som endeligt bestemmer om patienten skal i bad om aftenen
eller om morgenen. Der kan tilsyneladende ikke tages hensyn til, at patienten siger, at
hun bedst kan lide at bade om morgenen. Det bliver fremlagt således ” Og hvis du så er
nummer 1, så hjælper vi dig og til byder dig et bad her i aften og du kommer i en ny og
ren seng” og ”hvis du er nummer 2 på programmet, så kan vi vente til i morgen tidlig.”
Det bliver den struktur der er i arbejdstilrettelæggelsen på operationsgangen som er
styrende for hvornår den enkelte operationspatient skal bade.
4.3.2.2.8 Sygeplejerskens fortælling 2
I de følgende afsnit vil det være sygeplejerskens skriftlige fortælling der bliver
analyseret. Det vil ske med de samme kategorier som i indlæggelsessamtalen: de
psykiske udtryk som forstyrrende elementer, pårørende, kost, boform, information om
indlæggelsesforløb før og efter operation, sygdom og behandling. Da sygeplejerskens
skriftlige dokumentation ikke udelukkende synes at blive konstrueret på baggrund af
indlæggelsessamtalen med patienten, vil yderligere en kategori blive analyseret nemlig:
Lægejournalen som vigtigere informationssted end patient og indlæggelsessamtalen.
Endelig kan også her, som i analyserne af sygeplejerskens fortælling 1 konstrueres en
kategori i den skriftlige fortælling, der hedder: Sygeplejerskens subjektive forforståelse
af patienten.
4.3.2.2.9 De psykiske udtryk som forstyrrende elementer
Der skrives umiddelbart ikke ret meget om, hvordan patienten har det følelsesmæssigt
er. Lidt står der under VIPS-søgeordet psykisk/socialt:
”Patient fortæller at hun er meget nervøs. Adspurgt til hvad nervøsiteten
omhandler svarer hun at det handler omkring hvad de finder og om de kan
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risikere at måtte ”lukke” igen uden at kunne gøre noget. Nu skal det bare
overstås. Blev glad ved udsigt til at få beroligende inden op.”
Sygeplejersken forklarer at patienten er nervøs og hvad nervøsiteten er begrundet i.
Sygeplejerskens overvejelser omkring patientens nervøsitet står der ikke direkte noget
om. Hun signalerer, at operation er løsning på patientens nervøsitet og indtil da er
medicin en løsning. Det vil sige sygeplejersken synes her at legitimere sit eget
løsningsvalg på patientens nervøsitet: medicin.
4.3.2.2.10 Pårørende
Noget af det som patienten fortalte om i indlæggelsessamtalen er umiddelbart fremstillet
op en anden måde af sygeplejersken i sygeplejedokumentationen, hvorved det får en
anden betydning end i indlæggelsessamtalen. Patientens mand er syg og kan næsten
ikke gå og han afventer indkaldelse til indlæggelse. Derfor håber patienten, at hun snart
er hjemme igen. Det er i sygeplejedokumentationen fremstillet således: ”Manden ligger
pt. syg derhjemme og afventer hospitalsindlæggelse, når patient udskrives igen herfra”.
I disse to udmeldinger er der grundlæggende forskellige opfattelser af hvor syg
patientens mand egentlig er og om betydningen for patienten af at kunne komme hjem
hurtigst muligt; hun er savnet derhjemme. Fra indlæggelsessamtalen fremgår det
endvidere, at manden venter på indkaldelse til indlæggelse og dette er uafhængigt af
patientens indlæggelse. I indlæggelsessamtalen kommer det også frem at patientens tre
døtre ved behov hjælper deres far, mens hun er indlagt. Dette formidles videre i
sygeplejedokumentation således ” de har tre døtre som bor i nærheden og hjælper til
ved behov” [underforstået patienten og hendes mand]. Det overses, at det tilsyneladende
er patienten, der trækker det hjemlige læs og at døtrene er stand-in i patientens fravær.

4.3.2.2.11 Kost
I den skriftlige dokumentation har sygeplejersken ikke valgt eksplicit at videregive at
der i indlæggelsessamtalen blev talt med patienten om hendes kostvaner op til
indlæggelsen

og

afdelingens

kosttilbud.

Sygeplejersken

skriver

i

sygeplejedokumentationen ”Inf. om præ. Og post forløb.” Der er ikke til at vide, men
måske er der implicit i denne information at patienten er informeret om de afdelingens
kosttilbud. Det har tilsyneladende ikke været nødvendigt for sygeplejersken at gøre det
eksplicit. Det kan dels være at det ligger implicit i sygeplejerskens forforståelse af hvad
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information om operation indebærer. Det er kun afvigelser fra normen som synes
væsentlige at bringe frem til kollegaer, hvilket er helt i forlængelse med tankegangen
om at det kun er det patologiske der har særinteresse på hospitalet.

4.3.2.2.12 Boform
Sygeplejersken dokumenterer at patienten ”Bor i hus med sin mand”. Dette fremstår
blot som en anmærkning.

4.3.2.2.13 Sygdom og behandling
I sygeplejedokumentationen er det de fysiske facts omkring patientens sygdom der er
dokumenteret. Det fremgik af indlæggelsessamtalen, at de oplysninger, som
sygeplejersken med sine spørgsmål afsøgte, var mere fysiologisk karakter. I
sygeplejedokumentationen beskrives patientens respiration og cirkulation ”bliver en
smule dyspnø ved trappegang. En smule hoste ind imellem, % sekret. Kendt med astma.
Har haft en blodprop i 1999.”; om ernæring står der ” ingen problemer % vægttab” og
endelig under udskillelse ”ingen problemer. Har daglig afføring.” De nævnte
informationer afspejler, hvad sygeplejersken finder vigtig at formidle videre til sine
kollegaer for at kunne pleje patienten. Det er informationer som i væsentlig grad
underbygger patientens fysiske tilstand og som er væsentlige i en medicinsk tankegang
og således også i forhold til en forestående operation.

Der er uoverensstemmelse mellem to steder i sygeplejedokumentationen, hvor det er
beskrevet at patienten har haft en blodprop i hjertet. Det ene sted står der 1998 og det
andet 1999. Der hænger måske sammen med at patienten rent faktisk i
indlæggelsessamtalen sagde: "Jeg fik jo en blodprop. Jeg tror det var i 8 eller 99.”.
Patientens tidligere hjertesygdom har umiddelbart ikke relevans i dette medicinske
speciale. Det betyder tilsyneladende knapt så meget om disse oplysninger fremstår
præcise i den skriftlige sygeplejedokumentation.
4.3.2.2.14 Organisation af og program for indlæggelsen
De informationer som sygeplejersken giver patienten under indlæggelsessamtalen
relaterer sig alle til den forestående operation som patienten skal gennemgå og hvad det
indebærer af blandt flere ting dræn, smerter og mobilisering. Det er, denne information
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til patienten som fyldte en stor del af indlæggelsessamtalen og som formentlig i den
skriftlige dokumentation er dokumenteret således ”Inf. om præ og post forløb.” Denne
måde at beskrive det i dokumentationsredskabet betyder, at den der læser det skal have
viden om hvad der menes og hvad det indeholder når der er informeret om det præ- og
postoperative operationsforløb. Fokus er her på at sygeplejersken, har informeret
patienten og ikke på hvad der konkret er fortalt eller hvordan patienten har forstået det
eller reageret på der. Forestillingen synes at være, at alle sygeplejersker ved, hvad en
given information indeholder og dermed implicit at information kan gives, så det sendes
og også modtages af alle og på samme måde. Ligesom et rørpostsystem hvor der er en
sender og en modtager.
4.3.2.2.15 Sygeplejersken subjektive forforståelser af patienten
Umiddelbart ser det ud som om der i den skriftlige dokumentation er et element som
ikke handler om patienten men i stedet om sygeplejerskens forforståelse af, hvordan hun
mener at patienter skal være forberedt og det fremstår i den skriftlige fortælling.

Sygeplejersken skriver i sygeplejedokumentationen ”patient kender ikke meget til
planen omkring indlæggelsen og har en del spørgsmål” Sygeplejersken spurgte på intet
tidspunkt patienten under indlæggelsessamtalen om hun vidste hvad der skulle ske
under

indlæggelsen.

Det

sygeplejersken

spørger

patienten

om

under

indlæggelsessamtalen er om hun kan fortælle hende dels hvad der var grunden til at hun
henvendte sig egen læge og dels resultaterne af de undersøgelser havde fået foretaget.
Dette synes således at være en konstruktion som sygeplejersken laver på baggrund af
hendes egen forforståelse.
4.3.2.16 Lægejournalen som vigtigere oplysningssted end patient og
indlæggelsessamtalen
I sygeplejedokumentationen er der brugt oplysninger, som patienten har berettet om
under indlæggelsessamtalen og der er også informationer, der ikke kom frem under
indlæggelsessamtalen. Disse er formentlig kommet fra lægejournalen, da det er
oplysninger der har medicinsk og behandlingsmæssig fokus. Et eksempel er; ”kendt
med ”astma - bronkitis.”
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4.3.2.2.17 Opsummering
Sygeplejersken bruger indlæggelsessamtalen til at få konkret viden om patienten som
primært har interesse i det medicinske felt. Indlæggelsessamtalen synes struktureret og
styret af sygeplejersken så det bliver muligt at få denne information. Sygeplejersken
søger med sine spørgsmål meget bevidst efter den viden som har relevans i forhold til at
patienten skal blive operationsklar og bruger indlæggelsessamtalen til at give den
nødvendige information til patienten og hvilket afspejles i den skriftlige dokumentation.
Dette sker på trods af at sygeplejersken i indlæggelsessamtalen forsøger at få det til over
for patienten at fremstå, som om at hun også var interesseret i patienten som et
menneske uden for den medicinske interessesfære. Mest af alt synes såvel
indlæggelsessamtale som sygeplejedokumentation at handle om patientens fysiske
fremtoning, sygdom og behandling: en tale om patientens psykiske velbefindende synes
reduceret til et medicinsk spørgsmål.
4.3.2.3 Strukturel analyse af 3. indlæggelsessamtale og sygeplejerskens
fortælling
Indlæggelsessamtalen afholdes i afdelingens samtalerum sidst på formiddagen. Patient
og sygeplejerske er til stede og sidder skråt over for hinanden i de to sofaer der er i
rummet og foran dem et sofabord som sygeplejersken bruger sine papirer og som
skriveunderlag. Jeg er ligeledes til stede under indlæggelsessamtalen som observatør og
for at båndoptage indlæggelsessamtalen. Jeg sidder i en stol til venstre for patienten.
Samtalen varer 25 minutter.

Patienten er en mand i begyndelsen af 60érne som for tre måneder siden fik konstateret
lungehindekræft. Patienten har siden været i kemoterapi som nu er afsluttet. Han
indlægges for at få taget biopsier af lungevævet med henblik på vurdering af
muligheden for en lungeoperation.

Et forhold som præger umiddelbart denne indlæggelsessamtale er, den kendsgerning, at
patienten tilsyneladende er mentalt afklaret med at være blevet syg af kræft. Et forhold
som sygeplejersken har meget fokus på. Indlæggelsessamtalen struktureres mest af alt
af sygeplejersken på en sådan måde, at det bliver muligt for sygeplejersken at tale med
patienten om centrale punkter, som er vigtige i forhold til at patienten skal være klar til
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den forestående operation. Omdrejningspunkterne i denne indlæggelsessamtale kan
udover at patienten er afklaret med at have kræft hvilket er gennemgående i hele
samtalen konstrueres i følgende kategorier: pårørende, kost, organisation af og program
for indlæggelsen, sygdom og behandling samt lægejournalen som vigtigere
oplysningssted end patient og indlæggelsessamtale.
4.3.2.3.1 Patient der er afklaret med at have kræft
Patienten er tilsyneladende mentalt afklaret med det at have fået kræft, hvilket han
blandt andet udtrykker således:
Pt: ”Jeg tager det altid som en udfordring såvel som alt mulig andet, man
siger … vi vil bare videre … nu må vi får klaret det her...”
Spl: ”Kom det som et chok? Eller var det noget du var forberedt op?”
Patienten svarer, at han i 1960´erne er udlært tømmer og dengang ubeskyttet arbejdede
med asbest, så fuldstændig uforberedt var han ikke og alligevel. Han fortsætter:
Pt: ”men jeg har ligesom også … øh… slået mig lidt til tåls med, at dem man
hovedsagelig så det hos … det var jo de fabriksarbejdere, der var på eternitfabrikkerne.
[ ] ”Jeg har været indstillet til operation hele tiden og været … øh … forberedt på, at
jamen sådan er det!” Den operation som patienten refererer til er ikke den forstående,
men

den

der

følger

efter.

Sygeplejersken

vender

flere

gange

under

indlæggelsessamtalen tilbage til denne eventuelt efterfølgende operation, hvilket sker i
forskellige passager. I den ene sætning udtrykker sygeplejersken sig således ”… fordi
det tager vi, når du er tilbage.” og i næste ”den store operation som det muligvis bliver
til … [ ] … Det vender vi tilbage til, ik´også? Når det bliver aktuelt.” Sygeplejersken
signalerer hermed, at der er information som lige nu ikke er nødvendig at give til
patienten; hver ting til sin tid. Det vil her sige hver ting til sygeplejerskens tid defineret
ud fra den medicinske orden og det system som patienten er indlagt. Bag disse udsagn
ligger tilsyneladende også et rationale om, at sygeplejersken (og patienten) ikke skal
bruge tid på noget, som måske ikke bliver til noget. Tiden skal bruges effektivt og
nyttigt og derfor også i en indlæggelsessamtale.

Under indlæggelsessamtalen undrer patienten sig over at hans blodtryk var højere end
normalt. Primært bliver sygeplejersken lidt overrasket ”Var det meget højt nu? Eller jeg
har ikke set … var … det? Umiddelbart synes hun at have overset noget i lægens
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journal. Sygeplejersken søger at finde forklaring i at patienten alligevel kan være nervøs
trods hans tilsyneladende afklarethed.
Spl; ”det er måske fordi … du er her … også selvom..”
Pt: ”Jamen, jeg fornemmer … jeg fornemmer IKKE, at jeg ligesom er …
er spændt eller...”
Spl: ”NEJ … det virker … du virker heller ikke sådan..”
Pt: ”Nej. Så derfor studsede jeg over det…”
Spl: ”Ved du hvad vi tager det igen … når … øh … du har været her i
aften og ligger i sengen og … så tager vi det igen. Og vi …”
Blodtrykket er i sammenhæng med en forestående operation og anæstesi en væsentlig
parameter i en medicinsk behandlingslogik. Sygeplejersken finder ikke umiddelbart
anledning til at patientens blodtryk er et patologisk problem og involverer ikke
umiddelbart lægen med henblik på at igangsætte en medicinsk behandling herfor. Hun
tilskriver problemet en nervøsitet hos patienten trods denne ikke er enig og iværksætter
en ny blodtryksmåling som kan af- eller bekræfte hendes egen diagnosticering af
årsagen til det konstaterede forhøjede blodtryk.

Sygeplejersken kredser flere gange under indlæggelsessamtalen omkring patientens
psykiske tilstand. Eksempelvis afsøger sygeplejersken rent faktisk om det kan have sin
rigtighed at patienten er mentalt afklaret omkring det at have fået kræft. Sygeplejersken
spørger:
Spl: ”Hvad med … hvad med nattesøvnen?”
Pt: ”Der er ingen problemer”
Spl: ”Heller ikke efter at du har fået en cancerdiagnose og …”
Pt: ”Nej”
Spl: ”Nej? Du sover godt og trygt om natten?”
Pt: ”Ja”
Spl: ”Det er godt
Pt: ”Jeg føler selv som … at jeg er rimelig afklaret.”
Spl: ”Ellers hvis du har problemer med at sove herinde, så kan du bede
om en sovepille”
Den løsning, som sygeplejersken vælger at åbne for at give patienten mulighed for at
tale om hans tanker omkring det at være blevet kræft syg går gennem en medicinsk
behandling; nemlig en sovepille. Sygeplejerskens måde på at dæmpe eventuelle
bekymringer hos patienten sker tilsyneladende gennem initiering af medicinsk
behandling, som går at eventuelle svære tanker kan fratages patienten, hvis en søvn kan
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tilføres ham. Forestillingen ser ud til at være at bekymringer og svære sygdomstanker er
forstyrrende og skal helst elimineres eller i alle fald begrænses: søvn kan være frelseren
for disse tanker.
4.3.2.3.2 Pårørende
Sygeplejersken siger, ”Nå! Nå! Ved du hvad? Jeg starter med lidt … øh … lidt
praktiske oplysninger for at … bare sådan øh … ” i begyndelsen af
indlæggelsessamtalen. Praktiske oplysninger henviser i denne sammenhæng til
patientens eget telefonnummer og pårørendes.
Spl: Dit eget telefonnummer?
Pt: xxxxxxxx telefonnummer.
Spl: xxxxxxxx Og pårørende?
Pt: Det er min kone.
Spl: Din kooone
Pt: zzzzz (Navn på hustru).
Spl: Ja.
Pt: Kaldet Uuuiu (kælenavn).
Spl: Uuuiu (kælenavn). Ja. Har hun et mobilnummer Eller...?
Pt: Det har hun.
Spl: Ja.
Pt: Og jeg kan ikke selv huske det.
Spl: Nej. Man kan ikke huske nogle telefonnummer efterhånden... det er
jo.alt er jo bare kodet ind. Mobilnummer. Hvad, børn? Er det noget jeg
skal skrive på også?
Pt: Det ved jeg ikke.
Spl: Det er op til dig. Hvor mange har du?
Pt: Vi har to døtre.
Spl: I har to.. voksne?
Pt: Ja.
Spl: Ja.
Pt: Altså det står jo over i medicinsk afdeling, så....
Spl: Ja.
Pt: Så du må godt få .... så..
Spl: Vi tager den ene.
Pt: Ja. Ccccc (datterens navn)
Spl: Ccccc, er det med C eller med K?
Pt: Ccccc (Staver klart og tydeligt datterens navn)
Spl: Ccccc Ja? Og der var nummeret. Var det, det du havde stående der?
Pt: Nej.
Spl: Nej?
Pt: Ja, nu har jeg ikke jo min mobil med.
Spl Nej!
Pt: Det måtte jeg ikke tage med!
Spl: Det er jo det! (smiler).
Pt Ellers så, kunne jeg fortælle det hele... men øh...
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Spl: Det kan vi bare få på et andet tidspunkt. Det er fint, jeg har et
nummer.
Pt: Ja.
Der sker rent faktisk det at patienten bliver lidt irriteret. Patienten har et længere
medicinsk indlæggelsesforløb bag sig og har allerede givet de oplysninger som
sygeplejersken igen efterspørger. Sygeplejersken fortsætter så herefter med ” … øh …
nu læste jeg … smug læste din journal. Sådan som jeg har forstået det, så er det sådan
startet ud i marts måned.” Til trods for at sygeplejersken har haft adgang til disse
praktiske oplysninger om patienten fravælger at bruge lægens journal og spørger
patienten igen om noget der som umiddelbart ikke virker som relevant for patienten i
denne indlæggelsessamtale. Oplysningerne fordres i den medicinske klinik for hvis der
skulle ske noget uforudsat og de pårørende må hidkaldes og det er uvist hvorfor
patienten er blevet forespurgt om de samme informationer flere gange..

Patienten har, som det fremgår af ovenstående passage, hustru og to døtre. Det eneste
tidspunkt under indlæggelsessamtalen, hvor sygeplejersken spørger til familien udover
til deres telefonnumre, er, da patient og sygeplejerske taler om det at have fået
diagnosticeret kræft, hvor patienten svarer ” Ah … det har no… altså min kone varm
meget rystet og sådan ... sådan men … men jeg har valgt den samme … øh holdning, at
det er en sten på vejen og så må vi bare komme videre. Og det er, hvad skal man sige …
grundholdning hovedsagelig.” Sygeplejersken forsøger ikke at få patienten til at uddybe
hustruens eller døtrenes reaktion. Umiddelbart står det som uinteressant og uvæsentligt
for sygeplejersken i klinikken, da det er patienten og patientens sygdom og forestående
operation, der er væsentlig.
4.3.2.3.3 Kost
Sygeplejersken spørger under indlæggelsessamtalen ind til patientens ernæringstilstand
Spl: ”vægt og ernæring og … appetitten og … sådan nogle ting.”
Pt: ”Altså … jeg vil nok sige i en periode mens jeg fik kemo, der mistede
jeg … altså … det smagte … altså jeg havde ikke rigtig lyst til at spise”
Herefter fortæller han, at han har været tilknyttet en diætist og fået lagt en kostplan og
faktisk taget på efter at have afsluttet kemoterapien. Sygeplejersken lytter til det
patienten beretter og svarer med enstavelsesord som ofte ”ja” lige indtil patienten i sin
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beretning taler om ernæringsindhold. Der kommer sygeplejersken på banen ”men ... øh
... men det gør vi også ... det gør vi også rigtig meget ud af her … [ ]… at det er noget vi
vender tilbage til, hvis du … hvis du kommer tilbage til den store operation, fordi det
her lille indgreb … det … det”… [ ] Det gør ikke den store forskel.”

Sygeplejersken fører tilsyneladende en tematik på banen, styret af hvad VIPS-papirerne
fordrer for at kunne blive udfyldt. Imidlertid er hun ikke interesseret i patientens
erfaringer hermed og indikerer sygeplejersken at lige nu er information om ernæring og
ernæringsproblematikker ikke interessant for sygeplejersken (og patienten). Det synes
unødigt for sygeplejersken at bruge tid på at informere om. Det er først relevant hvis
patienten indlægges til den store operation.

Det har derimod stor relevans for sygeplejersken at tale med patienten om faste og hvad
fasteregler indebærer, da patienten skal bedøves under denne indlæggelse.
Sygeplejersken informerer patienten om hvad det vil sige og at faste og hvad det
konkret betyder for patienten: ”Det bliver sådant, at du skal faste fra ca. midnat … [ ]
”Kl. 02. Ja. Og … øh … du må drikke tynde væsker … til i morgen tidlig kl.06 … [ ] …
”Det er vand og sagt og sodavand og sådan … bare ikke noget med mælk i … [ ] …
”Du vil blive vækker kl. 06. i morgen tidlig af nattevagten” … [ ] … ”Øh … som giver
to glas saft.” … [ ] ”Så har man det nedre efter fasteperioden og har været i narkose
og …”. Denne information synes at blive givet som en standardremse fra sygeplejersken
til patienten uden hensyntagen til hvad patienten ved i forvejen eller har af tanker
omkring dette. Faste er et medicinsk krav for at en operation kan gennemføres. Derfor
synes der ikke noget heromkring til at stå til diskussion.

4.3.2.3.4 Sygdom og behandling
Sygeplejersken gør gennem indlæggelsessamtalen brug af de informationer, hun har
tilegnet sig fra den lægelige journal. Disse bruges som indgang til at tale om emner, som
sygeplejersken har behov for at få information om. Det sker eksempelvis da
sygeplejersken guider patienten til at tale om ferie og spørger som indledning ”... Og
havde lige været på ferie. Vandreferie kan det passe?” Sygeplejersken er tilsyneladende
ikke interesseret i at høre om selve ferien, men i stedet om patientens symptomer under
ferien. Sygeplejersken er konkret og guider med sine spørgsmål patienten til at tale om
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det hun gerne vil viden noget om: ”Hvad med åndenød?” - ”Hvordan klarede du det?
Blev du træt og skulle du holde nogle pauser? - ”Kan du godt finde ud af at holde
pauser” Sygeplejersken har tilsyneladende en dagsorden for emner der skal berøres og
derfor sker det også at hun midt i en sætning skifter til at berøre et andet område. Patient
og sygeplejerske taler om hvornår på dagen patienten skal opereres og pludselig i
sætningen herom fortsætter sygeplejersken ” … hvordan har du eller … øh … hoster
du? Har du så ondt nogle steder? Nogle informationer synes vigtigere for
sygeplejersken end andre. Det drejer sig om informationer som både er nogle som
sygeplejersken meddeler patienten og procedurer og regler om at være patient i
afdelingen. Sygeplejersken synes at styre egenrådigt efter disse vigtige informationer
gennem indlæggelsessamtalen.

Sygeplejersken har for eksempel til et opdrag om at informere om den forestående
operation:
Spl: ”Hvor meget du ligesom … ”
Pt: ”Jo … jo … jeg er helt med på … altså jeg har hørt det, at det er
heroppe og …”
Spl: ”Et lille … lille snit hvor man kigger ned”
Pt: ”Kigger ned, ja”
Spl: ”Og tager nogle prøver … lymfe ..”
Sygeplejersken hører på hvilken måde patienten er orienteret om, hvad der skal ske.
Hun supplerer ham, så det bliver præcist i forhold til den medicinske forståelse af
indgrebet men hele tiden i en folkelig udgave. Spørgsmål fra patienten af mere
medicinsk karakter forholder sygeplejersken sig ikke til men henviser flere gange til
lægerne: ”Det er sådan noget Xxxx (navn på kirurg), han fortæller meget mere om.”

4.3.2.3.5 Organisering af og program for indlæggelse
Udover at informere patienten om praktiske gøremål inden operationen, benytter
sygeplejersken indlæggelsessamtalen til også, at skitsere patientens dagsprogram for
ham. Det drejer sig eksempelvis om samtaler med kirurgen og anæstesilægen. Kirurgen
omtaler sygeplejersken sådan her ”… Han laver jo den her operation for hele Norden.
Norge og Sverige og…” Sygeplejersken er stolt over at arbejde i en afdeling, som har så
dygtig en læge. Hun får på den måde signaleret overfor patienten at han er i de bedste
hænder under operationen.
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Dagsprogrammet indeholder også information om mere praktiske gøremål som badning
og rasering.
Spl: Det er sådan .....(mumler) .... og så afhængig af hvad nr. hvis du er
nr. 1 på vores operationsprogram i morgen, så sender vi dig i bad i aften
og kommer ind i en seng. Og ellers så bliver sendt i bag i morgen tidlig.
Pt: Ja.
Spl: Det vi … ikke kan sige.. der er plejer at komme et operationsprogram
her over middag.
Pt: Okay. Så der ved vi lidt om hvornår det er.
Spl: Ja. Det vi plejer at vide, når du taler med narkoselægen. De plejer
også at vide det.
Pt: Okay.
Spl: Så. Det vender vi tilbage til om det bliver en aftenbader eller en ....
Pt: Morgenbader.
Spl: Ja. Så...
Pt: Jeg ved ikke meget der skal skrabes væk, altså..
Spl: Har du..?
Pt: Jeg har ret stor ..
Spl: Jo... det ... det. ... det gør vi i aften. Bliver du... får du med sådan en
flot slips ned her.
Pt: Ja. Ja.
Spl: Men det gør vi i aften. Ja?
Disse forhold er væsentlig for at klinikkens program kører, og patienten må gøre som
der kræves, for ellers sker der program- og regelforstyrrelser. Forhold som
tilsyneladende både opfattes som irrationelle og irriterende. Det hele fungerer lettest og
bedst, når patienten gør som sygeplejersken kræver for hermed er alle med til at
opretholde afdelingens orden. Denne orden som er defineret at et operationsprogram
som er fastsat af lægen.

I sygeplejerskens information om den forestående operation og andre undersøgelser ses
også et fokus på, hvornår og på hvilken måde at patienten skal have svar på de prøver,
der udtages under operationen. Sygeplejersken forklarer at patienten, skal have
(histologi)svaret i afdelingen uagtet, at han er udskrevet og karakteren af dette svar. Det
synes patienten ”lyder omstændeligt.” Patientens svar overrasker imidlertid
sygeplejersken. Det kan hænge sammen med, at hun måske ikke så ofte oplever,
patienter der sætter spørgsmålstegn ved afdelingens rutiner. Sygeplejersken har svært
ved at argumentere og svarer ”Ja. Det … det er …” Patienten kommer sygeplejersken
til undsætning ved at henvise til ”Det er proceduren” og den griber sygeplejersken.
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Både patient og sygeplejerske ved at lægens rutiner ikke uproblematisk kan sættes til
diskussion. Det er alt andet lige lettere blot at indskrive sig tavst i dem.

Sygeplejersken efterspørger om patienten har erfaringer med tidligere indlæggelser.
Patienten refererer til tidligere indlæggelser som ikke har relation til dette
sygdomsforløb og forsøger at være lidt sjov på vegne af et sygehus i en anden egn af
landet. En egn som sygeplejersken tilfældigvis også har relation til. Sygeplejersken
griner med men pludselig bliver hun fagligt fokuseret midt i ”den hjemlige snak”. Det
bevirker, at patienten efterfølgende kommer til at undskylde sit ”indslag”; det bliver
tydeligt at det var upassende. I indlæggelsessamtalen gives ikke stor plads til afvigelser
fra det væsentlige. Det væsentlige vel og mærket defineret af sygeplejersken som
repræsentant for lægens klinik i særdeleshed og det danske sundhedsvæsen generelt.

4.3.2.3.6 Lægejournalen vigtigere oplysningssted end patient og
indlæggelsessamtale
Sygeplejersken har orienteret sig i den lægelige journal inden mødet med patienten og
udtrykker det eksplicit overfor patienten, ” … øh … nu læste jeg … smug læste din
journal. Sådan som jeg har forstået det, så er det sådan startet ud i marts måned.”
Sygeplejersken anvender tilsyneladende den information, som hun har fået i
lægejournalen under indlæggelsessamtalen og hvilket kan være grunden til at bruget
ordet ”smug” for at forklare hvorfor hun eksempelvis har kendskab til patientens ferie
og andre privat oplysninger. Forestillinger ser ud til at lægejournalen i princippet ingen
betydning har for en indlæggelsessamtale. En indlæggelsessamtale mellem patient og
sygeplejerske er sygeplejerskens nødvendighed for at kunne passe patienten under en
indlæggelse. Imidlertid opløser sygeplejersken denne illusion ved at afsløre hvordan
lægens papirer fører hende til samtaleemner med patienten eller om hun blot gentager
hvad der står i lægejournalen, må stå hen i det uvisse i denne analyse.

4.3.2.3.7 Sygeplejerskens fortælling
I afsnittene der følger vil det være sygeplejerskens skriftlige fortælling som bliver
analyseret. Det vil ske med de samme kategorier som i indlæggelsessamtalen: patient
der afklaret med at have fået kræft, pårørende, kost, sygdom og behandling,
organisation af og program for indlæggelse, lægejournalen vigtigere oplysningssted end
patient og indlæggelsessamtale. Endelig kan der også her som i analyserne af
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sygeplejerskens fortælling 1 og 2 konstrueres en kategori i den skriftlige
dokumentation, som hedder: Sygeplejersken subjektive forforståelse af patienten
4.3.2.3.8 Patient der er afklaret med have fået kræft
I sygeplejedokumentationen beskriver sygeplejersken patienten som ”afklaret omkring
sin sygdom ”det er blot en sten på vejen” opfatter sig selv som viljestærk og er sikker
på at ”det skal han nok komme igennem” Blev ikke specielt chokeret over cancer
diagnosen, var lidt forberedt da han har arbejdet med asbest som ung. ” Sygeplejersken
skriver her, at patienten har sagt at ”det skal han nok komme igennem” Dette ytrer
patienten sig imidlertid ikke om i den kontekst under indlæggelsessamtalen. Det han
siger han, at det at han er indstillet til operation er godt ”Og så må vi se at komme
videre. Se hvordan vi klarer den.”
4.3.2.3.9 Pårørende
Sygeplejersken skriver i den skriftlige dokumentation at ”Fam. har taget det lidt
tungere end pt.” Her refererer sygeplejersken til hele patientens familie. Under
indlæggelsessamtalen fortæller patienten rent faktisk ikke noget om, hvordan hans døtre
har reageret på at have en far der er kræftsyg. Under indlæggelsessamtalen udtaler
patienten at ”altså min kone var meget ... øh – rystet og sådan … ” og ikke mere end
det. Intet om døtrenes reaktion. Det er således sygeplejersken der i transformationen fra
indlæggelsessamtalen og til den skriftlige dokumentation der dels vælger en anden
formulering og også at inddrage hele familien i stedet for kun patientens hustru.
Sygeplejersken får det i den skriftlige dokumentation til at virke som om patienten har
sin familie bag sig, men dette fremtræder ikke tydeligt under indlæggelsessamtalen.
Som en anmærkning i sygeplejedokumentationen står ”gift og 2 voksne døtre”.
4.3.2.3.10 Kost
Sygeplejersken skriver i den skriftlige dokumentation omkring ernæring meget tro mod
det som patienten fortalte under indlæggelsessamtalen. Her udover har sygeplejersken
som en

anmærkning

skrevet

”BMI

23”.

Sygeplejersken

har

foretaget

en

ernæringsscreening af patienten og har beregnet og gjort statur over hans body mass
index (BMI). Det synes tilsyneladende ikke at skulle give problemer som
sygeplejerskerne skal forholde sig til under indlæggelsen. Det vil sige der er ikke noget
at videregive udover at vise at screeningen er foretaget.
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4.3.2.3.11 Sygdom og behandling
I sygeplejedokumentationen er det meget lidt af patientens fortælling om sygdom og
behandling, der er fremstillet.

Sygeplejersken anvender det latinske diagnosenavn

”Mesothliom” for patientens sygdom. Endvidere er der en beskrivelse af, hvilken
kemoterapi behandling patienten har fået og at brugen af dette bestemte præparat
betyder, at der er et andet medicinsk præparat som patienten ikke må få. Det er en
medicinsk tilgang til patientens sygdom som her afspejles i den skriftlige
dokumentation. Sygeplejersken dokumenterer at patienten er ”informeret om egen
sygdom – bruger selv ordet kræft”. Dette fremstår blot som en anmærkning.

Sygeplejersken gengiver i sygeplejedokumentationen de mere fysiologiske oplysninger,
som sygeplejersken var interesseret i under indlæggelsessamtalen. Der står ”kan godt
mærke en ændring i sin respiration – bliver mere forpustet en vanligt – dog ikke mere
en han kan klare 10 km vandretur i august.” og ”ingen hoste/sekret problemer”
Informationer, som i en medicinsk optik er relevante i forhold til at patienten skal
bedøves.
4.3.2.3.12 Organisation af og program for indlæggelse
Sygeplejersken videregiver i sin fortælling om patienten, at han er ”Informeret om F –
bad og rasering” og ”Ingen smerter ikke intro til NRS”. Det er informationer som
berører centrale emner i forhold til at patienten skal opereres den efterfølgende dag. De
viser samtidig, også at sygeplejersken har gjort det forventelige i forhold til at gøre
patienten klar til operation. Det synes implicit, at sygeplejerskens kollegaer som læser
og den skriftlige dokumentation og hvis arbejdsredskab det er, kender forståelsen af de
fælleskoder der her anvendes. Det vil sige, at det tages for givet at F betyder faste og
NRS en forkortelse for numerisk rangskala. Det synes også implicit, hvad ”informeret”
dækker over i forhold til hvornår de forskellige ting skal finde sted og hvem der skal
gøre hvad.
4.3.2.3.13 Sygeplejerskens subjektive forforståelser af patienten
I den skriftlige dokumentation ser det umiddelbart ud som om der kunne være et
element der ikke handler om patienten. Det handler i stedet om sygeplejerskens
forforståelse af hvordan patienten skal reagere på at få stiller diagnosen kræft.
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Sygeplejersken har i sygeplejedokumentationen skrevet, at patienten er ”klar og
relevant.” Det synes relevant for sygeplejersken i den skriftlige dokumentation at
beskrive patientens bevidsthedsniveau. I sygeplejerskens forforståelse er det de færreste
patienter der er så mentalt afklaret og derfor det tilsyneladende vigtigt at fremstille
patientens bevidsthedsniveau. Det er et ræsonnement som sygeplejersken gør og som
ikke umiddelbart kan henledes til indlæggelsessamtalen. Det synes således at være en
konstruktion, som sygeplejersken producerer på baggrund af hendes egen forforståelse.

Sygeplejersken skriver i den skriftlige dokumentation at patienten opfatter sig selv som
”viljestærk”. Patienten beskrev under indlæggelsessamtalen ikke sig selv som
”viljestærk”, så det synes at være et konstrueret billede af patienten som sygeplejersken
vælger at videregive i den skriftlige dokumentation som har bund i hendes egen
forforståelse af patienten.
4.3.2.3.14 Lægejournalen vigtigere som informationssted end patient og
indlæggelsessamtale
Der er oplysninger i den skriftlige dokumentation som tydeligvis ikke er hentet fra
indlæggelsessamtalen. Disse oplysninger som overvejende har et medicinsk og
behandlingsmæssigt fokus stammer formentlig uden at det er dokumenteret nogen
steder fra lægejournalen. Eksempelvis står der ”CAVE aminoglukosid beha. pga.
Cisplatin behandling… [ ] Haft hypertention gennem mange år – tager medicin herfor
… Fraset hypertention altid sund og rask. ” I sygeplejerskens arbejde i lægens klinik
synes dette som vigtige oplysninger. Det er kun lægen der præcist ved, hvad patienten
kan tåle og ikke tåle af medicinsk behandling.
4.3.2.3.15 Opsummering
Sygeplejersken bruger indlæggelsessamtalen til få suppleret eller bekræftet de
oplysninger, som hun tilegner sig gennem lægens journal. De informationer, som
sygeplejersken mangler, har alle karakter af at være inden for patientens fysiologiske
funktioner. For at kunne få disse oplysninger synes det nødvendigt for sygeplejersken,
at være den styrende under samtalen for at sikre, at de emner som patient og
sygeplejerske berører, har relevans i forhold til de informationer, som er nødvendige for
at
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kan
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forhold
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umiddelbart

præger
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indlæggelsessamtale, nemlig at patienten synes at være psykisk velbefindende og
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afklaret med sin situation trods kræft sygdom, synes at fortone sig til næsten ingenting i
den skriftlige dokumentation. Sygeplejerskens overordnede fokus bunder tilsyneladende
i det medicinske fokus på fysiske symptomer, sygdom og behandling. Alle slags
problemer søges indskrevet i denne tænkning og det være sig også eventuelle
søvnproblemer udløst af bekymringer over sygdom og behandling som tænkes løst
gennem indtagelse af medicin; sovemedicin.

4.3.2.4 Opsummering og kritisk fortolkning af fundene i den
strukturelle analyse
Ser jeg på sygeplejerskernes fortælling om patienten til sine kolleger, fremkommet
gennem den skriftlige dokumentation, ser jeg overordnet, hvordan patienten hele tiden
træder frem som et operationsobjekt altså en forståelse af patienten som kategori:
patienten om operationsobjekt. I alle tre cases er den måde som sygeplejerskerne
betragter patienten på objektiv. Det er den i forhold til, hvilke oplysninger, der mangler,
og som er nødvendige for, at operationen kan lade sig gøre, samt informationer om
dagsprogrammet og organiseringen, så systemet kan fungere med den orden, der nu en
gang er fastsat, da patienterne i det store hele ikke har mulighed for at påvirke dette
program, men må gøre som det i hospitalssystemet er besluttet på deres vegne.

Der er tydeligt at se, hvordan de tre cases, når jeg ser på grundlaget for konstruktion af
fortællingerne, nemlig indlæggelsessamtalerne, udfolder sig over stort set samme
skabelon, dette til trods for at der ikke foreligger en retningslinje eller opskrift i
afdelingen på, hvordan en indlæggelsessamtale skal gennemføres. Deltagere er
sygeplejersken og patienten; ingen andre, ej heller pårørende, hvilket ligger helt i
forlængelse af, hvad Glasdam (2003) viser, at pårørende i princippet er ekskluderet i
den medicinske klinik. Sygeplejerskerne er i alle casene den, der styrer
indlæggelsessamtalen, dvs. sætter dagsordenen for hvad der kan tales om og hvornår. Et
forhold som Kruijver et al (2001) har vist i deres studie. Casene har alle stort set samme
tidsvarighed, og kommer i alle ind på elementer som sygdom og behandling,
operationsorganisering samt pårørende som kontaktpersoner. Disse kontaktpersoner
fremtræder som vigtige, hvis noget under indlæggelsen skulle gå anderledes end
forventet med patienten. Ser jeg på sygeplejerskernes information om patienternes faste
i forbindelse med operation, bliver det tydeligt, at sygeplejerskerne har en stort set
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enslydende remse som afsendes til patienten. Det bliver ligeledes tydeligt, at det bliver
lægens og lægens behandling, som sætter dagsordenen for, hvad det er vigtigt at vide og
hvordan. Hvem patienten er, hvordan patienten lever liv, patientens oplevelse af sin
sygdom og dettes forløb, og hvad patienten i øvrigt ved om det forestående, synes ikke
at være medtænkt i sygeplejerskernes måde at informere den enkelte på, ej heller i det
der er væsentlig at tale om ved en indlæggelsessamtale; endsige formidle videre til sine
kolleger i for hold til, hvad der er vigtigt at vide om denne operationspatient i
sygeplejerskegruppen. Dette afviger i princippet ikke fra, hvad Darmer et al (2004)
tidligere har vist, nemlig at sygeplejersker ikke altid finder medinddragelse af patienten
som væsentligt i forbindelse med udfærdigelse af en skriftlig dokumentation om
patienten (Darmer et al 2004). Som Kruijver et al (2001) også viste, så brugte
sygeplejerskerne indlæggelsessamtalen til at informere om instrumentelle relaterede
sygeplejeopgaver. Man kan sige, at mine analyser hver lægger sig i forlængelse af flere
andre studier, som har vist, at patienter optræder som et objekt i det medicinske felt,
hvor interessen for patient som et menneske med et liv synes at fortone sig i ingenting;
det synes ganske enkelt ikke væsentlig for opgaveløsningerne i det medicinske felt;
hverken for læger eller for sygeplejersker (se f.eks Glasdam 2003, Forchhammer 1995,
Scocozza 1994; Holtzmann 2008). Sygeplejerskens fortælling om patienten til kolleger,
sygeplejerskedokumentationen,
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af,

at

sygeplejersken har gjort som systemet foreskriver, nemlig informeret patienten; om
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informationsdokumentation. Selv samme forhold fandt Scocozza (1994), da hun
undersøgte lægers informationsstrategier til patienter som skulle indgår i klinisk
kontrollerede forsøg. Et forhold hvor Hansen (2004) betragter information som et
rørpostsystem. Det betyder, at information forstås som en afsender, der sender en
besked til en modtager, som derefter tænkes at modtage informationen, og ikke nok med
det, også forstå den.

Det ses altså tydeligt gennem sygeplejerskernes fortællinger til kollegaer, kaldet
sygeplejedokumentation, og de indlæggelsessamtaler de baserer sig på, at det er
patientens fysiske manifestationer, sygdommen og behandlingen, der er i fokus. Når
forhold som psykisk bekymringer kommer på banen, enten i form af at patienten
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udtrykker nervøsitet (case 2) eller i form af sygeplejerskens mistro til, om det kan være
rigtigt, at patienten er så mentalt afklaret med sin sygdom, som han giver udtryk for
(case 3), bringer sygeplejersken medicin på banen som måde at takle disse situationer
på; her udtrykt som sovemedicin. Det vil sige at alle problemstillinger i relation til en
patient synes at kunne løses inden for den medicinske behandlingslogik, det vil sige at
medicin er svaret, uagtet hvad spørgsmålet er (Møldrup 1999).

Indlæggelsessamtalerne og sygeplejerskernes efterfølgende fortællinger om patienterne
til kollegaer implicerer ligeledes en form for screening af patienten. Det vil sige
kategorier som pårørende, kost og boform bliver i den forståelse berørt med henblik på
at finde ud af om alt hos patienten forholder sig, som sygeplejersken tænker det burde
gøre; altid med fokus på den forestående operation. Når sygeplejerskerne i sin screening
af patienten under indlæggelsessamtalen registrerer, at alt er, som hun implicit finder
acceptabelt, videregives intet desangående til hendes kolleger i den skriftlige
dokumentation. Det betyder, at det i den skriftlige dokumentation ofte blot kommer til
at fremstå som en anmærkning (se under boform i case 2 og 3). Dette kan underbygge
Djónastovus (2006) kandidatspeciale, hvor hun bl.a. i en teoretisk analytisk optik,
blandt andet viser hvilke mulighedsbetingelser de klinisk arbejdende sygeplejersker har
for at anvende VIPS-modellen i den medicinske klinik. Hun viser, hvordan den
administrative VIPS- praktik er blevet pålagt de klinisk arbejdende sygeplejersker at
forvalte, og hvordan det umiddelbart kan synes uforenelig med alle de andre planlagte
og uplanlagte aktiviteter, som de i forvejen forvalter i den medicinske klinik. For det
første kan det ifølge Djónastovu tyde på, at de klinisk arbejdende sygeplejersker i
mindre grad har mulighed for at anvende VIPS-modellen korrekt, det i praksis kan være
svært følge VIPS-modellens logik for at redegøre for patienter og sygeplejer hertil i
forhold til de 52 kategorier, som VIPS-modellen foreskriver. For det andet kan det tyde
på, at de klinisk arbejdende sygeplejersker i mindre grad har mulighed for at følge
VIPS-modellens logik, idet den ikke foreskriver hvilke regelsæt, de skal følge for at
definere begreber og differentiere imellem de forskellige kategorier (Djónastovu 2006).
I mine analyser ser det ud til, at rubrikkerne i VIPS bliver udfyldt mere eller mindre,
men at de ikke altid giver mening for sygeplejerskerne i deres videreformidling om
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forhold vedrørende patienterne, og derfor blot fremstår som anmærkninger; altså
rubrikken er udfyldt, men egentlig uden reelle oplysninger om patienten.

Når der optræder noget under indlæggelsessamtalen, der hos patienten adskiller sig
væsentlig for sygeplejerskernes normer for at leve liv og håndtere sygdom, så
fremhæves det i den skriftlige dokumentation af sygeplejerskerne til kollegerne. Det
sker eksempelvis i case 1, hvor patienten er alkoholiker. Her bliver det vigtigt i
sygeplejerskefortællingen at formidle videre til hendes kollegaer: at patienten er
alkoholiker, at være opmærksom på abstinenser, at patienten er informeret om at sige til
ved abstinenser, at patienten får medicin herfor og at medicin er bestilt til afdelingen;
implicit skrives der at der foretrækkes absolut pilleafhængighed frem for et
alkoholmisbrug. Patientens alkoholmisbrug bliver også transformeret til et fysisk
problem, hvor det i patientens fortællinger fra indlæggelsessamtalen også fremstår som
en social mulighed: en måde at være sammen med andre mennesker på i et ellers
ensomt liv. Endvidere ses gennem indlæggelsessamtalen, hvordan sygeplejersken hele
forsøger at opdrage på patienten, og hvordan hun kommer til at stigmatisere ham som
en ikke-retlevende person. Dette giver associationer til ”den udstødte patient” og den
måde han behandles på af det professionelle i Glasdams (2003) konstruktioner af
patienttyper, og også til Järvinen et al´s (2008) måde at vise, hvordan professionelle
behandler samfundets svagest positionerede mennesker på (Glasdam 2003, Järvinen et
al 2008).

Sygeplejerskernes fortælling om patienterne til deres kolleger grunder ud over
indlæggelsessamtalen med patienten også på lægens journal og på sygeplejerskernes
egne forforståelser af patienten eller forestillinger om, hvordan et menneske bør leve liv.
Det ser umiddelbart ud som om, at indlæggelsessamtalen reelt er det element, som har
mindst betydning for konstruktionen af sygeplejerskernes fortælling om patienter; trods
sygeplejerskernes forforståelse om det modsatte. Journalen synes som vigtigste
oplysningspart for sygeplejersken i sin konstruktion af sin fortælling om patienten til
kolleger. På akkurat samme måde som Pedersen (2000) viser at journalen også er
vigtigste samtalepartner for lægen og sygeplejersken i en stuegangssituation; patienten
behøves i princippet ikke, når bare journalen er tilgængelig. Det ser ud som at
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lægejournaler indeholder stort set alt hvad der er relevant for en sygeplejerske at vide
for at kunne handle sygepleje og udføre de opgaver, som en sygeplejerske har i en
afdeling med henblik på, at få patienten gennem et operationsprogram. Sproget i
sygeplejerskernes fortællinger lægger sig også op ad lægens latinske sprog, og det er
tydeligt, at det ikke er patienternes ord, der danner baggrund for sygeplejerskernes
fortællinger om patienten, men lægens. Et forhold som Buus (2005) også viser frem
blandt psykiatriske sygeplejersker.

At sygeplejerskernes forforståelser ligeledes træder frem som et vigtigt element i
fortællingerne kan ses i forlængelse af, hvad Ruland (1999) viser i for hold til hvordan
sygepleje til patienter også oftest baseres på sygeplejerskernes egne forestillinger om,
hvad der er bedst for patienten.

Sygeplejerskerne i de tre cases brugte alle de fortrykte VIPS-søgeord i
dokumentationspapirer, når den skriftlige dokumentation skulle udarbejdes. Imidlertid
blev disse VIPS-søgeord også anvendt af sygeplejerskerne under indlæggelsessamtalen
som guidelines for at få alle informationer fra patienten, som syntes nødvendige for
deres praktik. En guideline, som gav retning for, hvad der skulle indhentes oplysninger
omkring i forhold sygeplejerskens fortælling om patienten, samtidig med at det
indirekte gav retning for., hvad der var uvæsentligt at føre på tale, alene af det faktum at
der ikke skulle dokumenteres i de fortrykte dokumentationspapirer. Djónastovu (2006)
viser, hvordan VIPS er skabt med henblik på. at dokumentere og fremvise, hvad
sygepleje er, og hvad sygeplejersker gør i forhold til patienterne i en afdeling. Mine
analyser viser, at VIPS helt modsat også bliver brugt til at indholdsbestemme, hvad
sygeplejersker i en indlæggelsessamtale skal interessere sig for hos patienter, nemlig
hvad VIPS fordrer, der skal dokumenteres og intet andet.

4.0 Konklusion og perspektivering
Hvor tanken med udvikling af VIPS-modellen var, at udvikle et dokumentationssystem
som var forskellig fra lægernes lægevidenskabelige forskningstilgang og hvor
fundamentet skulle være et humanistisk menneskesyn, viser Djónastovu (2006),
hvordan VIPS i sin skrivebordsudformning udformes i lighed med lægers
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fremgangsmåde for at praktisere diagnostik, sygdomsbehandlinger og forskning i
sygdomme på og således i forhold til en positivistisk tænkning (Djónastovu 2006).
Dette viser jeg gennem mine analyser også får praktisk betydning for sygeplejerskens
udformning af deres skriftlige fortælling om patienterne til hendes kollegaer. Der er tre
væsentlige pointer i mine analyser af casene, når fokus er på hvordan sygeplejersken
gennem indlæggelsessamtalen etablerer den skriftlige sygeplejedokumentation, som er
sygeplejerskens fortælling. Sygeplejerskens fortælling konstrueres på baggrund af: 1)
En indlæggelsessamtale, som primært er styret af sygeplejerskens på forhånd definerede
dagsorden; en dagsorden som tydeligvis er sat af VIPS-modellens kategorier og
dokumentationskrav

og

sygeplejerskens

legitimationsbehov

for

formidling

af

informationer i forholdt til forestående operation til patienten; 2). Lægejournalens
oplysning om patienten i forhold. hvad der er væsentligt at vide i relation til sygdom og
behandling 3) Sygeplejerskernes forforståelser af hvordan det rette liv bør leves, både
med og uden sygdom. Dette betyder, at patienten kommer til at fremstå som et objekt i
sygeplejerskens fortælling om patienten. Det kunne egentlig være hvem som helst, da
det tilsyneladende kun er sygdom og behandling som synes at gøre et menneske til en
patient. Menneskets levede liv og måden at leve liv på synes betydningsløs i
sygeplejerskens fortælling om patienten. Med andre ord synes den praktiske anvendelse
af VIPS-modellen, forstået som sygeplejerskens fortælling om patienten ligeledes at
opløse hele VIPS-modellens grundlæggende intentioner om individuel patientpleje og at
det grundlæggende sker i og med et humanistisk menneskesyn. Det kan konkluderes, at
sygeplejersken i sin måde skriftligt at fortælle om patienten på til sine kolleger kommer
til at underlægge sig lægen behandlingslogik til fulde. VIPS som oprindelig var tænkt til
at dokumentere sygeplejehandlinger bliver her ikke bare brugt til dette formål; VIPSmodellen bliver helt modsat også brugt til at indholdsbestemme, hvad sygeplejersker i
en indlæggelsessamtale skal og kan interessere sig for hos patienter, for at
sygeplejersken derefter kan skrive det i de forhåndsdefinerede kategorier i VIPSmodellen.
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indlæggelsessamtalen er nemlig: klargørelse af patient til operation. Sygeplejersken
bruger indlæggelsessamtalen med patienten til at få suppleret eller bekræftet
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oplysninger, som er vigtige for at patienten kan gennemgå den forestående operation.
Det er gennemgående oplysninger som relaterer sig til patientens behandling og
sygdom. Endvidere fremgår det af den skriftlige dokumentation at sygeplejersken under
indlæggelsessamtalen screener informationer som relaterer sig til kost, pårørende og
boform i forhold til om det er normalt eller der er handlinger fra sygeplejerskens side
som er nødvendige. Alt sammen i forhold til om der er noget som har eller kan få
indflydelse på patientens forestående operation. I den skriftlige dokumentation vil det af
sygeplejersken blive dokumenteret, hvis der er forhold som betyder at der skal ageres
fra sygeplejersken eller hendes kolleger ellers fremstår dokumentationen af disse
kategorier som anmærkninger. Ligeledes fremgår det af den skriftlige dokumentation at
sygeplejersken bygger sin dokumentation på oplysninger som tydeligvis ikke fremkom
under indlæggelsessamtalen og som på grund af oplysningernes karakter må formodes
at stamme fra lægens journal. Lægens journal er et vigtigere oplysningssted for
sygeplejersken end patienten selv og indlæggelsessamtalen. Sygeplejerskerne etablerer
også deres fortællinger om patienterne på egne subjektive forforståelser af patienten.
Det viser sig i alle tre cases og det sker specifikt omkring patientens alkoholmisbrug
(case 1), patientens nervøsitet (case 2) og patientens mentale psykiske afklarethed (case
3). I alle tre cases. Her sker der dels en konstruktion fra sygeplejerskens side omkring
ovenstående problemstillinger. Endvidere vælger de tre sygeplejersker en løsning inden
for den medicinske logik i forhold til disse nemlig: medicin. Indholdet i
sygeplejedokumentationen bygger i væsentlig grad på den logik som er kendetegnende
inden for det medicinske felt.

Undersøgelsen har selvsagt en del begrænsninger. Metoden i dette studie er inspireret af
Paul Ricoeur. Den metodemæssige struktur har udgangspunkt i Ricoeurs narrative teori
om den trefoldige mimesis og hans fortolkningsteori er anvendt til analyse og
fortolkning af de tre cases. Det kan altid diskuteres om jeg har formået at sætte mine
egne fordomme godt nok i spil gennem analyserne. Det har været det sværeste i hele
specialskrivningsprocessen, da jeg selv i væsentlig grad er et produkt af det medicinske
felt og har alle forforståelserne helt inde under huden. Gennem analyserne har jeg
udfordret mine egne fordomme gang på gang; hvornår er det dygtigt nok i en
hermeneutisk tradition, kan altid stå til diskussion og kritik Sagt på en anden måde så
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ligger et af studiets begrænsninger i min formåen i forhold til at sætte min fordomme i
spil i disse strukturelle analyser som kandidat specialet bæres frem af.

Det empiriske materiales størrelse i denne undersøgelse er afgrænset til tre cases og af
den grund vil jeg alene tillade mig at begrænse undersøgelsen som hypotesegenerende.
Jeg vover ikke at generalisere på baggrund af min undersøgelse, men viser dog
samtidig, at der må være noget om de resultaterne der er fremkommet, når samme
mønstre viser sig i tre forskellige cases, konstrueret på baggrund af mødet mellem seks
forskellige mennesker i en udvalgt afdeling. Mine resultater står derfor til afprøvning i
fremtidige studier.

Min undersøgelse rejser flere spørgsmål som kunne være relevante at gå videre med.
For det første synes det væsentligt at undersøge om mine resultater omhandlende
sygeplejerskens fortælling om patienten til kolleger holder gennem hele konstruktionen
i et større studie, hvor kriterierne for inddragelse af informanter, antallet heraf samt
steder for gennemførelse af undersøgelsen var grunddigt gennemtænkt og konceptuelt
velovervejet. Et andet spørgsmål som rejser sig i mig er, hvordan sygeplejerskerne
handler i forhold til patienterne i afdelingen og hvordan eller om deres fortælling til
hinanden om patienterne har betydning for disse handlinger. Dette vil kræve
konstruktion af et observationsstudie, hvor de praktiske praktikker kunne udfordres i de
konkrete møder mellem sygeplejersker og patienter i afdelingen.

Med dette kandidatspeciale håber jeg at komme i dialog med de klinisk arbejdende
sygeplejersker med henblik på at vise deres praktikker frem på en anden måde end den
måde som de i deres egen forforståelse forstår som deres egne praktikker; her i forhold
til indlæggelsessamtaler med patienterne, disses indhold og konstruktion samt hvordan
de får konstrueret deres skriftlige fortællinger om patienterne til deres kolleger som
afsæt for pleje og behandling af denne patient i klinikken. Det er kun et teoretisk arbejde
som eksempelvis herværende kandidatspeciale som kan komme bag om de herskende
forforståelser og som kan løfte en ny forståelse af de praktiske praktikker frem. Disse
nye forforståelser kan måske på sigt være med til at skabe forbedringer af
sygeplejerskers nuværende kliniske praktikker, såfremt de klinisk arbejdende
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sygeplejersker finder anledning til at noget kan skal forbedres. Det er tiden der kan vise
hvorledes det forholder sig.
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Bilag 2: Skriftlig informeret samtykke til sygeplejersker
Bilag 3: Skriftlig anmodning til afdelingen
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BILAG 1
København august 2008

Informeret samtykke til patienter
Jeg vil gerne spørge dig, om jeg må være med som observatør og samtidig båndoptage
den indlæggelsessamtale, som du og en sygeplejerske skal have i dag. Det skal bruges
til en igangværende undersøgelse af, hvordan sygeplejersker bruger indlæggelsessamtalen i planlægning af sygeplejen.
Jeg er selv sygeplejerske og studerer sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet hvor
jeg er i gang med mit kandidatspeciale. Undersøgelsen vil være en del af mit
kandidatspeciale.
Du vil blive anonymiseret i min bearbejdning af samtalen således at du ikke vil være
direkte genkendelig i det endelige kandidatspeciale. Alle mine observationer og
båndudskrifter vil blive opbevaret i en aflåst boks, som kun jeg har adgang til. Alt
materiale vil blive destrueret efter endt brug.
Det er naturligvis frivilligt at deltage. Du kan på ethvert tidspunkt fortryde din
deltagelse, uden at du behøver at begrunde dette. Båndet vil da straks blive slette. Det
vil selv sagt ikke få indflydelse på din pleje og behandling om du vælger at deltage i
undersøgelser eller ej.
Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet efter lov om behandling af personoplysninger
og der er givet tilladelse til dens gennemførelse.
Venlig hilsen
Ida Elisabeth Højskov
Sygeplejerske og kandidatstuderende i sygepleje
Hjertekirurgisk afdeling, Rigshospitalet
Tlf. 39 40 26 54
…………………………………………………………………………………………….
Jeg bekræfter herved, at jeg indvilliger i at lade kandidatstuderende Ida Elisabeth
Højskov observere og båndoptage min indlæggelsessamtale med en af afdelingens
sygeplejersker. Jeg har modtaget såvel mundtlig som skriftlig information om
undersøgelsen. Jeg er ligeledes informeret om at min deltagelse i undersøgelsen er
frivillig, og jeg kan trække mit tilsagn om deltagelse tilbage når som helst.
Dato:

Underskrift:
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BILAG 2
København august 2008
Informeret samtykke til sygeplejersker

Jeg vil gerne spørge, om jeg må være med som observatør og samtidigt båndoptage den
indlæggelsessamtale, som du i dag skal have med en nyindlagt patient. Det skal bruges
til en igangværende undersøgelse af, hvordan sygeplejersker bruger indlæggelsessamtalen i planlægning af sygeplejen.
Jeg er selv sygeplejerske og studerer sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet hvor
jeg er i gang med mit kandidatspeciale. Undersøgelsen vil være en del af mit
kandidatspeciale.
Du vil blive anonymiseret i min bearbejdning af samtalen, således at du ikke vil blive
direkte genkendelig i det endelige kandidatspeciale. Alle min observationer og
båndudskrifter vil blive opbevaret i aflåst boks, som kun jeg har adgang til. Alt
materiale vil blive destrueret efter endt brug.
Det er naturligvis frivilligt at deltage. Du kan på ethvert tidspunkt fortryde din
deltagelse uden at du behøver at begrunde dette. Båndet vil da straks blive slettet.
Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet efter lov om behandling af personoplysninger
og der er givet tilladelse til dens gennemførelse.

Venlig hilsen
Ida Elisabeth Højskov
Sygeplejerske og kandidatstuderende i sygepleje
Hjertekirurgisk afdeling, Rigshospitalet
Tlf. 39 40 26 54
…………………………………………………………………………………………….
Jeg bekræfter herved, at jeg indvilliger i at lade kandidatstuderende Ida Elisabeth
Højskov observere og båndoptage indlæggelsessamtalen som jeg har med en af
afdelingens patienter. Jeg har modtaget såvel mundtlig som skriftlig information om
undersøgelsen. Jeg er ligeledes informeret om at min deltagelse i undersøgelsen er
frivillig, og jeg kan trække mit tilsagn om deltagelse tilbage når som helst.

Dato:

Underskrift:
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BILAG 3
Teamledelsen Lungekirurgisk Afdeling
Afdelingssygeplejerske Rie Jackson
Overlæge Jesper Ravn
Hjertecentret
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København
København august 2008

Jeg vil gerne spørge, om jeg må deltage som observatør og samtidig båndoptage 3
indlæggelsessamtaler og anvende sygeplejedokumentationen som fremkommer af
indlæggelsessamtalen. Det skal bruges til en igangværende undersøgelse af, hvordan
sygeplejersker bruger indlæggelsessamtalen i planlægning af sygeplejen.
Jeg er sygeplejerske og studerer sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet hvor jeg er
i gang med mit kandidatspeciale. Undersøgelsen vil være en del af mit kandidatspeciale.
Der vil ske en anonymisering i min bearbejdning af samtalen således at hverken patient
eller sygeplejerske vil være direkte genkendelig i det endelige kandidatspeciale. Alle
mine observationer og båndudskrifter vil blive opbevaret i en aflåst boks som kun jeg
har adgang til. Alt materiale vil blive destrueret efter endt brug.
Det er naturligvis frivilligt at deltage. Så patient og sygeplejerske kan på ethvert
tidspunkt fortryde deres deltagelse, uden at dette behøver at begrundes. Båndet vil da
straks blive slettet.
Patient og sygeplejerske vil blive mundtlig og skriftlig informeret. Der anmodes fra min
side om skriftlig informeret samtykke fra både patient og sygeplejerske.
Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet efter lov om behandling af personoplysninger
og der er givet tilladelse til dens gennemførelse.
Skulle ovenstående give anledning til yderligere information er jeg til rådighed.

Venlig hilsen
Ida Elisabeth Højskov
Sygeplejerske og kandidatstuderende i sygepleje
Hjertekirurgisk afdeling, Rigshospitalet
Tlf. 39 40 26 54
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