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RESUMÈ

TITEL: “Vi lever jo med at de (alarmerne) er der”. 

NØGLEORD: Støj, sygeplejerske, oplevelse, intensiv, tryghed og mening.

Specialets omdrejningspunkt er et kvalitativt studie af hvorledes sygeplejersken oplever støj 

og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Der tages afsæt i en hermeneutisk - fænomenologisk tilgang til et design med observation på 

en flersengsstue og semistrukturet interview med tre sygeplejersker. 

Gennem meningskondensering af materialet fremkommer tre temaer; at finde tryghed og leve 

med uro, at finde mening med alarmer og lyde og at blive forstyrret og afbrudt. Disse temaer 

bindes sammen af to centrale omdrejningspunkter; mening og tryghed. Mening og tryghed 

fortolkes i lyset af teori.

Det konkluderes, at sygeplejerskerne oplever flersengsstuen som et kaotisk sted med mange 

mennesker, men samtidig oplever tryghed, idet kollegaerne er tæt på. Endvidere oplever 

sygeplejerskerne, at alarmerne er tryghedskabende. Det kan endvidere konkluderes, at 

sygeplejerskerne oplever unødig alarmer, forstyrrelser og afbrydelser som frustrerende og 

stressende, men hvis disse er nødvendige accepteres de, da de derved giver mening. 
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ENGLISH SUMMARY

TITLE: “We accept their (the alarms) presence ”.

KEYWORDS: Noise, experience, nurse, intensive care, safety, comfort, peace of mind, 

security and meaning.

A qualitative study on how nurses experience noise and how the noise affect their work in a 

multi occupancy room on the intensive care unit?

The approach is hermeneutic - phenomenological to the design with observation and 

semistructuret interviews of three nurses.

Through meaningscondensation of the material comes three themes; to find comfort and live 

with unrest, to find meaning with alarms and sound and to be disturbed and interrupted. The 

themes are bind together by two center points; meaning and safety. Meaning and safety are 

interpretated in a theoretical perspective.

The conclusion is that  the nurses experience the multi occupancy room as a chaotic place with 

a lot of people, but on the same time they experience safety knowing that the colleges are 

close. Futhermore the nurses experience that the alarms are confidence-building. Another 

conclusion is, that the nurses experience unnecessary alarms, interruptions and disturbence 

are frustrating and stressfull, but if these are necessary they will be accepted, because they 

therefore are meaningfull.
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SPECIALETS OPBYGNING

Dette kandidatspeciale beskriver resultatet af et  kvalitativt  studie af sygeplejerskens oplevelse 

af støj på en flersengsstue på intensiv. Specialet indledes med baggrunden for 

problemområdet og en redegørelse af eksisterende viden inden for problemfeltet. Specialets 

referenceramme og metode beskrives dernæst og fundene fra det kvalitative studie analyseres 

og de centrale omdrejningspunkter fra fundene fortolkes i en teoretisk ramme. Den anvendte 

metode diskuteres og til slut konkluderes og perspektiveres specialet.

KAPITEL 1 - INDLEDNING

I dette kapitel redegøres der for problematikken omkring støj på intensiv, som vurderes via en 

litteratursøgning. Her udfra afgrænses specialet til en problemformulering for det kvalitative 

studie.

1.1 Problembaggrund
Specialet tager sit afsæt i en stigende interesse for intensiv afdeling og det relativt høje 

lydniveau, som fremkommer på grund af de akutte patienters alvorlige tilstand og brugen af 

maskinelt udstyr. Som intensivsygeplejerske har dette været grobunden for mange tanker 

omkring patienternes og sygeplejerskernes oplevelse af larm, støj, og uro samt refleksioner 

over praksis. En sygeplejerske fortæller om en støjende dag på hjerteafdelingen til fagbladet 

“Sygeplejersken”.

“Patienternes frokost er lige serveret, og jeg er i gang med min, da vores sekretær 
melder en patient fra modtagelsen. Hun kunne ikke høre det hele, men han havde 
haft brystsmerter, da han kom. Imidlertid skulle han være smertefri nu. Godt, han 
kan få plads på firesengsstuen. Tanken er kun lige tænkt, så holder han der med 
alle tænkelige apparater og dyt og båt og læge [...] Aftenholdet møder, friske og 
uden større forståelse for vores trætte ansigter. De har jo heller ikke prøvet at 
deltage i dette cirkus.” (1).

Dette kunne afgjort lige så godt være skrevet ud fra intensiv afdeling. Dette cirkus som 

beskrives af sygeplejersken, giver anledning til at tænke, hvordan støjen udspiller sig på en 

flersengsstuen, da denne er meget udbredt på intensiv afdeling. De aktuelle forhold om 

brugen af flersengsstuer i region Hovedstaden vises på næste side i tabel 1 og viser en meget 

udbredt brug.
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Tabel 1 Intensive stuer i Hovedstaden

Sengestuer i alt Enestue Flersengsstuer > 1 patient

Glostrup hospital 4 2 2 (patientstuer med 4 pt)

Gentofte hospital 3 0 3 (patientstuer med 3 pt)

Herlev hospital 12 12 0

Hvidovre hospital 6 2 4 (patientstuer med 2 pt)

Hillerød/Helsingør/
Frederikssund 
hospital

8/6/5 6/4/4 2 (patientstuer med 2 pt)/
2 (patientstuer med 2 pt)/
1 (patientstue med 2 pt)

Rigshospitalet 11 6 5 (4 pt stuer m 2 pt og 1 pt stue med 4-6 pt)

Bispebjerg hospital 3 1 2 (patientstuer med 4 pt)

Kilde: telefonisk kontakt samt region H´s  hjemmeside (2).

For at sikre en ens forståelse af støj, tages udgangspunkt i arbejdstilsynets definition: “Støj er 

al lyd, der skader, irriterer eller forstyrrer” (3). Denne definition styrer resten af specialet.

Støjen i arbejdsmiljøet, der bl.a. undersøges i den nationale arbejdsmiljøkohorte hvert 5. år,  

er steget voldsomt i Danmark de seneste år. Lyd, der er så høj, at det er nødvendigt at hæve 

stemmen for at tale sammen, er blevet 12 pct. mere udbredt  i arbejdsmiljøet i Danmark. 

Næsten hver tredje lønmodtager eller selvstændig oplever høj støj i deres arbejde. Derimod er 

forstyrrende støj – dvs. støj, der typisk stammer fra menneskelig aktivitet, betydeligt mere 

udbredt blandt kvinder end mænd (4). I relation til hospitalsafdelingen er størstedelen af 

sygeplejerskerne kvinder.

Det giver anledning til at undersøge støj på hospitalsafdelingen specifik den intensive 

flersengsstue og sygeplejerskens oplevelse deraf. WHOs anbefalinger vedrørende lyd på 

hospitaler er beskrevet i Guidelines for Community noise (5).

“Since patients have less ability to cope with stress, the equivalent sound pressure 
level should not exceed 35 dB1 in most rooms in which patients are being treated 
or observed. Particular attention should be given to the sound pressure levels in 
intensive care units” (5).

Disse anbefalinger er fokuseret på de sårbare intensive patienter og på lyden på stuen. 

I Danmark fungerer arbejdstilsynet som anbefalende ramme for arbejdsmiljøet for bl.a 

sygeplejerskerne. Arbejdstilsynet beskriver i deres vejledning vedrørende støj, at selv svag 
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støj kan forstyrre arbejdsopgaver pga koncentrationsproblemer (3). I forhold til støj spørges 

personalet i arbejdspladsvurderingen om:

“Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum? Er der lokaler, hvor 
lyden ”runger” (giver let ekko)? Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, 
når der er flere, der taler? Er der installationer, der støjer, så det generer 
medarbejderne, når de taler almindeligt? Er der generende støj fra personer, 
maskiner eller installationer? Er der generende støj udefra?” (3).

Sygeplejerskerne spørges ikke til egen oplevelse af støjen og spørgsmålene lægger ikke op til  

uddybende svar. Hvorved der mangler perspektiver i disse spørgsmål.

Arbejdstilsynet skriver, at støjbelastningen2 ikke må overskride 85 dB3, men at selv støj under 

denne grænse skal begrænses. Alle offentlige virksomheder har pligt  til at udføre en 

arbejdspladsvurdering og denne fungerer som et redskab for at forbedre arbejdsmiljøet (3). 

Hvis dette sammenholdes med WHO er arbejdstilsynets grænser noget højere. Dog kan det 

kritiseres, at dB målinger er lydmålinger og støj en subjektiv vurdering, som kan være 

forskellig fra person til person. Herved behøver lave og høje dB værdier ikke være et udtryk 

for oplevelsen af støj.

I det næste følger en gennemgang af litteraturen ud fra systematiske litteratursøgninger for  

hermed at  indkredse omdrejningspunktet støj på intensiv afdeling samt finde den eksisterende 

viden omkring emnet. Vurderingen af den eksisterende viden vil være baggrund for 

afgrænsning til specialets problemformulering.

1.2 Litteraturgennemgang
Det systematiske litteraturstudie arbejder på flere tråde for herved at  få bredde og dybde på 

søgningen og sikre, at problemet belyses fra så mange sider som muligt (6). Der er foretaget 

indledende informationssøgninger4, som er ustrukturerede for at  afklare emnet. Her er der 

bl.a. søgt på Google, sygeplejersken.dk, www.arbejdsmiljoforskning.dk, www.godtsy-

gehusbyggeri.dk, www.at.dk, www.ecophon.dk, ICN, WHO samt brugt litteratur som 

genererede sig i prøvesøgningerne i de nedestående databaser.
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Databaserne Pubmed, Cinahl og PSYCINFO er valgt som søgebaser til den begrundede 

søgning. Pubmed5  er en gennemarbejdet, agtet og meget brugt database i forhold til 

sundhedvidenskaben. Den har et meget stort indhold af gennemarbejdet artikler.

Cinahl6  er en sygeplejefaglig database, som samler op  på fx. undervisningsmateriale og 

artikler omkring sygeplejefaglige problemstillinger og der findes meget kvalitativ forskning i 

denne database. Den søger ligeledes i flere databaser. PSYCINFO7  er valgt, da denne 

database supplerer Pubmed og Cinahl med psykologisk forskning indenfor medicin og 

omsorg.

Den anvendte søgestrategi tager udgangspunkt i søgeord, som kan hjælpe med at lede frem til 

relevante artikler. Arbejdet med at finde de relevante søgeord er indledt ved, at foretage 

prøvesøgninger i udvalgte databaser ud fra kendte ord og vendinger i intensiv regi. Derudover 

er søgeordene også fundet på baggrund af nøgleord/keywords, som er anvendt i relevante 

artikler. På den måde er der søgt efter at justere frem til søgeordene, som synes relevante for 

problemstillingen. Søgeordene er undervejs kombineret med hinanden ved hjælp af boolske 

operatorer8. Støj som søgeord er vanskeligt, ligeledes på engelsk, derfor er ordet defineret jf. 

arbejdstilsynet.

Omdrejningspunktet sygeplejerskens oplevelse af støj åbner søgningen. Der søges bredt  med 

mange søgeord (noise, experience, nurs*, multi occupancy, environment, burnout, stress, 

errors, interruptions). Der søges med kombinationer af disse ord. Ingen af disse søgninger 

viser sig at være brugbare. Søgningen tager ikke kun sygeplejerske perspektivet, da denne 

søgning var mangelfuld. Den boolske operatør NOT anvendes for at udelukke patienten, men 

uden det var muligt at udelukke patientperspektivet. Søgningen deles herefter op i tre 

bloksøgninger - patient, sygeplejerske og kontekst. Databasernes Thesaurus9  er benyttet, 
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5 PubMed  er en database, der indeholder MEDLINE, og derudover også de nyeste referencer, der endnu ikke er 
indlemmet som færdige referencer i databasen MEDLINE. PubMed er verdens største medicinske database, 
indeholdende over 10 millioner referencer til artikler i mere end 4300 tidsskrifter (6,7).
6  Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health literature) indeholder over 1200 engelsksprogede 
artikler indenfor sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, intensiv pleje og alternative behandlinger  (6,7).
7 PSYCINFO En database med litteratur, hvor omdrejningspunktet fortrinsvis er psykologi, men den indeholder 
endvidere referencer fra bl.a. psykiatri, sygepleje og medicin  (7).
8 AND, OR og NOT
9 Ordet thesaurus er oprindeligt græsk (thesauros) og herefter indgået i det latinske sprog (thesaurus), hvor det 
dækker over en samling af viden. Det er ofte blevet anvendt om omfattende opslagsværker. I oldengelsk kan 
ordet thesaurus etymologisk relateres til treasure (en skat) (8).



kaldet MesH termer, descriptors eller Headings for at emnesøge. Søgeordene leder til MesH 

termer og via MesH træet til niveauer som er mere dækkende. Ordene er kombineret  med 

fritekstsøgninger i alle databaserne. I Pubmed kan brugen af fritekstsøgninger, hvis de 

rammer MesH termer, bibringe med søgningen både i fritekst og emnesøgning. I 

Cinahlsøgningen er de ovenfor beskrevne ord ændret, da emneordene (headings) ikke er de 

samme som i Pubmed. Søgningen i de tre databaser giver mange ens resultater, derfor sluttes 

søgningen med de valgte ord. Der er endvidere anvendt manuelle søgninger i interessante 

artikler. Søgningen er kombineret med søgninger på biblioteker. Manuelle søgninger fra 

databaserne og internetsider bidrager med artikler og viden. Artikler undersøges for keywords 

brugt i disse artikler, og disse kan give nye resultater samt nye søgeord i søgningen. 

Endvidere har resultatet af søgningen haft begrænsninger hvorved manuelle søgninger i 

artiklerne har været yderst relevant for at  identificere materiale som er relevant for beskrive 

problemet. Der er søgt på bibliotek.dk for at sikre at danske artikler, der er relevante for emnet 

og som ikke fremkommer i de internationale databaser, medtages. På Pubmed er anvendt 

NCBI for at  få de nyeste artikler på email via det opsatte søgefilter gennem hele specialets 

varighed. For at håndtere den store mængde artikler bruges et referencehåndteringsprogram10 

til Apple, dette hjælper med at holde styr på de mange referencer (6).

Søgningen i forhold til sygeplejersken blev udvidet til ikke kun at omhandle intensiv. Der 

fremkom dog ikke flere resultater af den grund.

Til vurdering af artiklerne bruges artiklen “Læsning og vurdering af forskningsartikler” (9) 

samt checklisten til vurdering af kvalitative studier (10) for herved at få gennemarbejdet 

artiklernes pålidelighed og videnskabelighed. Vurderingen af litteraturen er foretaget på 

baggrund af overordnede overvejelser, f.eks. om artiklen skønnes at indeholde svar på det 

stillede spørgsmål. Derudover er artiklerne vurderet med henblik på om der allerede er 

foretaget review på artiklen, i hvilket tidsskrift artiklen er publiceret  (anerkendt eller ukendt 

tidsskrift). Hvad er formålet med undersøgelsen, hvordan er problemstillingen behandlet, 

hvilke personer deltager i undersøgelsen, hvilken metode der er anvendt, hvordan er analysen 

foretaget, og om det passer sammen med metoden. Hvordan svarer artiklen på 

problemstillingen. Der tages samtidig stilling til artiklernes etiske overvejelser. I bilag 1 ses to 

eksempler på vurderingen af artiklerne.
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Præsentation af litteraturstudiet følger skematisk i figur 1. Herefter præsenteres resultatet af 

søgningen med fokus på de tre perspektiver som repræsenterer søgningen - 

samfundsperspektiv, sygeplejerskeperspektivet og patientperspektivet.

Figur 1 Skematisk fremstilling af søgeprocessen
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1.2.1 Konteksten

Støj er undersøgt bredt i intensiv regi og på akut afdelingen. Flere studier peger på at lyd og 

støj er et stort problem på intensiv (11-16) og brugen af flersengsstuer mindsker ikke denne 

støj.

I et litteraturstudie af Chaudhury et al. sammenlignes enestuer med flersengsstuer. Her findes 

argumentet for at vælge enestuen, at der er terapeutiske fordele ved enestuen såsom mere 

privatliv, bevarelse af patientens autonomi samt et lavere støjniveau (13). 

I ældre forskning af lyd på intensiv viser at lydniveauet let kommer over 70 dB, dog med 

variationer over døgnet. 70 dB blev aldrig målt i længere end en halv time ad gangen. 

Gennemsnittet over dagen var 53 dB, om natten faldt niveauet til 42 dB (15,16). Et  stort 

studie med lydmålinger på fem afdelinger med flersengsstuer i England viser, at lydniveauet 

ikke har ændret sig på akutte afdelinger med flersengsstuer, hvor lydniveauet måles op til 80 

dB og gennemsnitlig 58 dB i dagtid og gennemsnitlig 48 dB og peak på 70dB om natten (12). 

Ud fra WHOs anbefalinger er dette derved meget højt, men holder sig under det anbefalede 

fra arbejdstilsynet. Idet dB målinger er lydtryksniveaumålinger må det diskuteres, hvordan 

dette kan bruges til at sætte fokus på støj på intensiv afdeling, men for at få et indtryk at støjen 

på intensiv er lydmålinger en simpel metode, dog ikke ensbetydende med at personerne på 

stuen vil opleve støj. Artiklerne kan derved bruges til at sige noget om det lydtryksniveau der 

kan måles på stuen og derved lydstyrken.

I relation til litteraturstudiet følger de resultater som er fremkommet ud fra patient  og 

sygeplejerskeperspektivet.

1.2.2 Patienten

Et litteraturstudie af intensiv delirium viser, at støj og manglende søvn disponerer til intensiv 

delirium, hvor patienten får forringet kognitiv funktion som forårsager adfærdsændringer, 

men den egentlige definition samt kaldenavn er meget varierende, hvorved indberetningerne 

om det er manglende (17). Intensiv delirium medfører symptomerne som svingende 

bevidsthed, konfusion, desorientering med hensyn til tid, sted og egne data, angst og 

depression, aggressivitet, paranoid opførsel, manglende samarbejde med plejepersonalet, 

eufori og tab af blufærdighedssans (18). Udenlandske studier viser, at incidensen af intensivt 

delirium er svingende fra 16-87 % og medfører øget morbiditet og mortalitet (19-21), disse 
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kan dog ikke direkte overføres til danske forhold. I et nyt dansk studie undersøges 

deliriumincidensen på tre danske sygehuse, og resultatet er 40 % hos voksne patienter uanset 

alder. Der blev påvist sammenhæng med medicinering, indlæggelsestid og forstyrrelse i søvn 

(22).

Et litteraturstudie af søvn beskriver søvn, som at  virke helende og bedre overlevelsen af 

patienterne som er kritisk syge. De primære årsager til forstyrrelse af søvnen er smerter, 

ubehag, sygepleje- og medicinske procedurer, mekanisk ventilation, intensiv miljøet/

omgivelserne (inklusiv støj), sygdommen og medicin (23). Der er herved mange årsager til, at 

patienten forstyrres i søvnen. Forskning af støj med lydmålinger og forstyrrelse af søvn i 

intensivmiljøet er ansvarlig for 11.5-17% af opvågning og vækninger fra søvnen (24). I lyset 

af behov for søvn må det herved tolkes, som vigtigt at undgå og helt eliminere årsagerne.

I et  systematisk litteraturstudie af voksne patienternes oplevelse af støj efter deres udskrivelse 

derfra fremkom ud fra 7 kvalitative artikler patienternes oplevelse (erindringer fra intensiv) 

herunder støj (25-31). Patienternes erindringer var præget af at flertallet ikke huskede deres 

indlæggelse på intensiv. Men de som huskede indlæggelsen, erindrede samtaler mellem 

sygeplejersker, deres grinen, høje talen, megen uro i form af høj aktivitet samt huskede 

maskinel støj fra apparater (32).

På intensiv afdeling er hverdagen lyde i form af telefoner, alarmer og lyde fra overvågnings-

udstyr, respirator og injektionspumper. Samtaler mellem personale, fodtrin og så videre som 

medfører et  alt for højt lydniveau (18). Herved argumenteres for en fokusering på støjen i den 

intensive sygepleje i forhold til patienten. Argumentet for fagligt at eliminere støj og lyd 

påvirkninger hos patienten er derved også for at undgå delirium, som forlænger patienten 

indlæggelse og øger deres mortalitet og morbiditet.

Dette opleves ikke kun af patienterne, som overfor skitseret oplever støjen forstyrrende både 

fysisk og psykisk. Denne hverdag er også personalets. I det næste beskrives resultaterne af 

søgningen i relation til sygeplejersken.
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1.2.3 Sygeplejersken

I søgeprocessen blev der fundet få resultater der beskriver sygeplejerskeperspektivet/

arbejdslivperspektivet i forhold til støj.

Et kohorte observationsstudie af Morrison et al. viser (på trods af et meget lille materiale - 11 

sygeplejersker), at pædiatriske intensive sygeplejersker blev påvirket af støj på en 

flersengsstue. Det blev undersøgt hvorvidt puls og spytamylase bliver påvirket over døgnet. 

Observationsstudiet blev suppleret af spørgeskema. Studiet viser en signifikant sammenhæng 

med støj. Lydniveauet blev i dette studie målt til 62 dB i dagtiden og 59 dB om natten. Der 

blev endvidere fundet en korrelation til stress og Morrison et al. ser på fundene som en vigtig 

pointe i fejl - og fejlmedicinering af patienten (11,33). 

Disse få studier peger i retningen af at arbejdsmiljøet, som sygeplejersken arbejder i på 

intensiv, påvirker hende. Et studie af de forhindringer sygeplejerskerne oplever i intensiv regi 

for at kunne udføre sit arbejde undersøges via semistruktureret interview, og viser bl.a. 

alarmer, telefoner, mange mennesker på stuen og rapportgivning på stuen er en del af et 

støjende arbejdsmiljø og medvirken til at forhindre udførelsen af arbejdet (34). Et helt nyt 

litteraturstudie af 33 artikler omhandlende sundhedspersonalets afbrydelsers sammenhæng 

med fejlmedicinering viser, at afbrydelser/forstyrrelser i form af alarmer, at  blive talt til mens 

anden handling udføres og når opmærksomheden skifter, fordi der skal reageres på en 

hændelse/situation, er ansvarlig for flertallet af fejl - og fejlmedicinering (35).

Arbejdstilsynets anbefalinger sammenholdt med de lydmålinger der er udført på intensiv, kan 

sygeplejersken blive udsat for en støjbelastning, som har betydning både på sygeplejersken 

selv samt plejen af patienten bl.a i form af fejlmedicinering. Men hvordan oplever 

sygeplejersken støj på en intensiv afdeling?

1.3 Opsummering og afgrænsning
Støjen er en faktor som man på intensiv afdeling ikke kan komme uden om. Der er maskiner, 

akut dårlige patienter og derfor meget aktivitet. WHO anbefaler, at lydniveauet holdes under 

35 dB, men alt forskning peger mod at lydniveauet er meget højere. De fleste studier 

fokuserer på støjeffekter hos patienten og de risici der er forbundet med det høje lydniveau på 

Mai-Britt Hägi-Pedersen, 20085091
KANDIDATSPECIALE

___________________________________________________________________________                           

__________________________________________________________________________________________
Side 14 af 78



intensiv i forhold til patienten. Støjeffekter der alene kan medføre intensiv delirium og bl.a 

søvnafbrydelse der ligeledes kan medføre intensiv delirium. Intensiv delirium øger patientens 

morbiditet og mortalitet. Patienterne erindrer oplevelsen af støj og ser støjen som en gene. 

Herved er bekymringer over støjforureningen på intensiv et aktuelt og relevant problem i 

patientperspektivet, og det meste forskning fokuserer på patientperspektivet. Sygeplejersken 

der passer patienten udsættes ligeledes for støj/lyd på intensiv, men en kritisk vurdering af de 

udvalgte artikler til litteraturgennemgangen peger på manglende viden omkring 

sygeplejerskernes oplevelse af støj. Men den lille mængde litteratur der omhandler dette 

beskriver, at  sygeplejersken bliver påvirket og dette kan få betydning for præstationen og 

arbejdet med patienten og kan betyde øget risiko for fejl og fejlmedicinering samt medvirke 

til stress hos sygeplejersken.

På baggrund af ovenstående bliver specialets fokus sygeplejerskens oplevelse af støj. Da 

specialet  fokus er oplevelse har specialet et kvalitativt afsæt og har følgende 

omdrejningspunkt;

1.4 Problemformulering
Hvorledes oplever sygeplejersken støj og hvordan påvirker støj sygeplejerskens arbejde på 

en flersengsstue på intensiv?

Et kvalitativt studie af sygeplejerskers oplevelse af støj på intensiv.

Ordet støj tager udgangspunkt i definitionen som nævnes på side 7.

Specialets undersøgelse af sygeplejerskernes oplevelse af støj tager udgangspunkt i en 

observation på en flersengsstue på intensiv afsnit x på et sygehus i Hovedstaden. På baggrund 

af manglende viden omkring sygeplejerskernes oplevelse af støj vælges at interviewe 3 

sygeplejersker. Disse tre sygeplejersker interviewes på grundlag af indsigt i “scenen” fra 

observationen hvori støjen udspiller sig.

I det næste beskrives den videnskabsteoretiske position hvorfra specialet tager sit 

udgangspunkt.
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KAPITEL 2 - TEORETISK BAGGRUND

I dette kapitel beskrives den videnskabsteoretiske position ud fra hvilket specialet tager sit 

afsæt, nemlig hermeneutikken og fænomenologien. Den filosofiske hermeneutik og 

fænomenologi skal og må imidlertid ikke opfattes som metoder, men derimod som 

erkendepositioner hvor ud fra, specialet tager sit udgangspunkt. 

I dette kapitel beskrives endvidere egen forforståelse, idet  dette vil øge pålideligheden og 

gennemsigtigheden af hele specialet. Da det ønskes at afdække sygeplejerskers oplevelse af et 

fænomen, skal den teoretiske og metodiske tilgang kunne muliggøre dette. Det er nærliggende 

at tage udgangspunkt i hermeneutikken, da den beskæftiger sig med meningsfortolkning og 

forståelse. Og da der ønskes at få indsigt i sygeplejerskernes oplevelse af støj på intensiv vil 

fænomenologien være brugbar som ramme for studiet, da den beskæftiger sig med at erkende 

fænomener (her: oplevelsen af støj). Dette beskrives nedenfor.

2.1 Gadamers hermeneutik
Specialet er inspireret af den tyske filosof Hans-Georg Gadamers f1900-♱2002 filosofiske 

hermeneutik. Det hermeneutiske perspektiv er relevant i forhold til specialets fokus; at opnå 

øget forståelse, som heri består i at finde sygeplejerskernes oplevelse af støj på en 

flersengsstue på intensiv og hvordan dette påvirker sygeplejerskens arbejde.

Et af de mest centrale elementer ved den tyske filosof Hans-Georg Gadamers filosofiske 

hermeneutik er hans pointe om, at vi forstår verden ud fra vores forforståelse. Gadamer 

skriver, at ”den første af alle hermeneutiske betingelser er således forudforståelsen, der 

udspringer af, at vi har at gøre med en sag” (36). Ifølge Gadamers optik er formålet med det 

hermeneutiske perspektiv, at man igennem en dynamisk proces mellem dele og helhed vil 

opleve, at forforståelsen flytter sig – altså at ens nye forståelse og erkendelse vil være flyttet. 

Dvs. at man når frem til en ny fortolkning, en ny  forforståelse eller fordom, der nu bygger på 

den nye erfaring, man har gjort sig. I specialet vil denne ny fortolkning opstå ud af 

interviewmaterialet og observationen. 

I forlængelse heraf ligger Gadamers tænkning om, at ”al forståelse er situationsbunden”, og 

at man for at blive klogere på sig selv, skal turde ”at sætte sine fordomme på spil” (36). 
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Fordomme eller før-domme skal betragtes som de erfaringer, som vi har med os. Altså kan 

ingen erfaring eller forståelse tages fri af den samtid, kultur og situation vi er i, og deraf 

kommer det, at fordomme er ”vores værens virkelighed”. Det vil sige, at vi tilhører historien 

og ikke omvendt. At forståelse er situationsbunden, at den der fortolker, har sine erfaringer og 

fordomme med sig, og vil fortolke en situation ud fra disse. Gadamer kalder det at åbne sig 

over for en anden eller teksten mening for den hermeneutiske cirkel; man vil altså opleve at 

have opnået en foreløbig forståelse, en ny erfaring, for derigennem at opleve 

horisontsammensmeltning (36). Det centrale ved horisontsammensmeltningen er, at man 

ifølge Gadamer, sætter sin egen forforståelse (her: den systematisk indsamlede litteratur og 

egne erfaringer fra intensiv afdelingen) i spil i forhold til den andens horisont for derigennem, 

at møde den andens horisont og dermed opnå en horisontsammensmeltning, en ny erfaring på 

baggrund af ny  fortolkning. En ny  forståelse forudsætter altså, at forskeren er involveret med 

sine egne fordomme. I specialet danner denne del (forståelse) en foreløbig helhed og en ny 

forståelse. Gadamers tanker bruges både i relation til selve interviewsituationen og 

observationen, hvor der ønskes indsigt i sygeplejerskernes oplevelse af støj med henblik på at 

opnå en situation  hvor der er horisontsammensmeltning. Endvidere bruges Gademers tanker i 

forhold til tekstmaterialet (feltnoter og transkriberede interviewmateriale) for at opnå en ny 

forståelse af teksten i en analyse og fortolkning.

I det næste beskrives fænomenologien.

2.2 Fænomenologien
Fænomenologien er en filosofisk retning der tilstræber at erkende og beskrive fænomenerne 

udelukkende som de opfattes af sanserne (37). Fænomenologien er ikke en metode såvel som 

hermeneutikken. Kvale har i sin bog beskrevet hvordan denne filosofi kan tænkes ind i 

interviewet. Specialet og interviewets sigte er, at søge sygeplejerskernes oplevelse af støj, 

derfor beskrives fænomenologien som endnu en tilgang til specialet problemformulering. 

Fænomenologiens sigte er, at finde frem til interviewpersonernes egen verden som de oplever 

den i forhold til et fænomen, her støjen. I forhold til Kvales beskrivelse af fænomenologien 

vil denne indgå i interviewet ved at forsøge at forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra 

interviewpersonernes egne perspektiver (38). Fænomenologien ønsker, at sætte den 

commonsensebaserede og videnskabelige forhåndsviden om fænomenerne i parentes for, at 

opnå en fordomsfri beskrivelse af fænomenerne (38). I specialet søges sygeplejerskernes 
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oplevelse af støj på en flersengsstue, her bruges fænomenologien til at  opnå indsigten i deres 

perspektiver og dermed fænomenet. Der søges at forstå betydningen af centrale temaer i 

interviewpersonenes livsverden. Livsverden er den verden som den enkelte oplever. Gennem 

interviewet opnås en viden om de grundlæggende oplevelser af et fænomen. I 

fænomenologien er målet at nå frem til essenser af et fænomen og beskrive det  så præcist og 

fuldstændigt som muligt (38). I interviewet søges at beskrive sygeplejerskerne oplevelse af 

støj og hvordan støjen påvirker hendes arbejde på en flersengsstue på intensiv. I det næste 

følger en beskrivelse af egen forforståelse i relation til specialets undersøgelse.

2.3 Egen forforståelse
Med baggrund i Gadamers tanker vurderes, at  det er vigtig at beskrive egen forforståelse, da 

denne danner baggrund for tilgangen til interviewene og fortolkningen af specialets materiale, 

og endvidere for at tydeliggøre hvorfra fortolkningen kommer. Derved bliver egne 

begrænsninger i fortolkningen klare og hermed øges reliabiliteten af fundene i analysen.

I relation til Gadamers tanker om vores tilhøren til historie og at al forståelse er 

situationsbunden beskrives egen forforståelse og baggrund. Jeg er uddannet sygeplejerske og 

senere specialuddannet intensiv sygeplejerske. Jeg har tilbragt 4 år på intensiv og kender 

derved en del af “scenen”, hvori støjen udspiller sig på intensiv afdeling. Jeg er bekendt med 

alarmer og personalekommunikation på stuen og dermed bekendt med den viden som er 

fremkommet i problembaggrunden. Men kender ikke indgående til flersengsstuen, da jeg alle 

årene på intensiv har arbejdet med patienter på enestuer, men har haft praktikker og vagter på 

andre intensive afdelinger med flersengsstuer. Jeg kender indgående det intensive sprog 

(jargon, faglige forkortelser etc.) og kan derved have indforståetheder (fordomme) i forhold til 

sygeplejerskernes udtalelser. Som Gadamer beskriver er det i en sådan situation vigtigt, at 

forholde sig åben og sætte sine fordomme på spil i mødet. Viden fra problembaggrunden 

repræsenterer endvidere forforståelsen omkring emnet og medvirker derved til at øge 

reliabiliteten af fundene.

I forhold til udførelse af et kvalitativt studie er mine erfaringer få. Jeg har deltaget  i interviews 

som interviewperson og en gang prøvet at være interviewer ved et bachelorprojekt i et 

fokusgruppe interview. Hermed er mine erfaringer med interview på det praktiske niveau få, 

men jeg har fået en forståelse for vigtigheden af en god interviewguide. 

I det næste beskrives metode og materiale i forhold til specialets design. 
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KAPITEL 3 -  METODE OG MATERIALE

Dette afsnit beskriver de metodiske overvejelser i forhold til den valgte problemformulering - 

et kvalitativt studie af hvorledes oplever sygeplejersken støj og hvordan påvirker støj 

sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv? De metodologiske overvejelser 

beskrives for at sikre transparens og stringens, samt medvirker til at øge troværdigheden af fund 

i et kvalitativt studie. Her beskrives interviewets teoretiske begrundelser samt praktiske 

udførelse. Afsnittet  indeholder beskrivelse af observationen, det semistrukturerede interview, 

de etiske overvejelser, transkriptionen samt analysemetoden.

I de kvalitative interview fokuseres der på den interviewedes livsverden og oplevelse af 

bestemte situationer eller forhold i livet og netop  det er formålet i dette speciale. Der er valgt 

for at tilegne viden om “scenen” at observere flersengsstuen og udarbejde noter, og dernæst at 

interviewe sygeplejersker via semistruktureret interviews for at få indkredset deres oplevelse. 

Til beskrivelse af “scenen” (observationen) hentes inspiration i Spradleys bog “Participant 

observation” og til selve det kvalitative interview bruges Kvales bog “Interview”. Spradley 

er valgt, idet han var en meget anerkendt professor i antropologi og har skrevet mange bøger 

om etnografi. Kvale er valgt, idet han var meget kendt for hans gennemarbejdet beskrivelse af 

det kvalitative interviews udførelse.

I det næste beskrives observationen. 

3.1 Observation
Der vælges at observere en dag for at  beskrive “scenen” på intensiv afdeling i relation til støj. 

I forhold til specialet fungerer observationerne som springbrættet  for at beskrive scenen samt 

få en indgang til interviewene. Scenen er flersengsstuen. Spradley beskriver at den sociale 

situation er identificeret ved tre grundelementer: sted, aktører og aktiviteter. Grund-

elementernes hensigt er, at  observatøren kan lokalisere sig selv, observere og blive engageret i 

situationens aktører og aktiviteter (39). Disse elementer kan ikke udtømme den sociale og 

kulturelle betydning alene, men fungere som et springbræt til at forstå hvad der sker. 

Observationen hjælper til at  forstå flersengsstuen og kan derved bidrage til at egen 

forforståelse bliver sat i fokus.
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For at beskrive scenen vælges at gå til feltet  med ”open mind” for at forstå, hvad der sker og 

få et overblik over den sociale situation. Spradley identificerer ni karakteristika, der kan 

hjælpe forskeren med at åbne situationen og forstå det, der sker. Disse karakteristika tolkes 

som: sted, aktør, aktivitet, objekt, handling, hændelse, tid, mål og følelser og fungerer som en 

guide for noterne under observationen. Der observeres og beskrives for at indfange den 

virkelighed, som interviewpersonerne er indlejret  i (39). I specialet vælges et design hvor der 

observeres én dag for at kvalificere spørgsmålene til sygeplejerskerne, samt beskrive scenen 

hvori i sygeplejersken arbejder og hvor støjen udspiller sig. Hensigten er i det efterfølgende 

interview, at identificere sygeplejerskernes oplevelse af støj og derigennem at opnå indblik i 

støj på flersengsstuen på intensivafdelingen. Spradley skelner mellem graden af deltagelse fra 

ingen til fuld deltagelse (39). I observationen af sygeplejerskerne på flersengsstuen vil 

tilgangen være ingen deltagelse og derved ingen involvering i arbejdet. Der vælges ingen 

deltagelse da tidsperspektivet ikke muliggør det. 

Den udvalgte afdeling har en flersengsstue hvor der er plads til fire patienter. Der vælges at 

observere de sygeplejersker som er på arbejde den valgte dag på flersengsstuen og observere i 

7 timer. Argumentet for dette er, at det giver mulighed for at få et indblik i “scenen”. Og det 

vurderes muligt at indkredse og kvalificere interviewspørgsmål ud fra observationen på en 

dag.

På den valgte observationsdag starter der med at være to patienter og to sygeplejersker, i løbet 

af dagen kommer der yderligere to patienter og derved yderligere to sygeplejersker.

I det næste beskrives hvordan data fra observationen nedskrives.

3.1.1 Feltnoter

Under observationen udarbejdes feltnoter. Feltnoter repræsenterer en resumeret version af den 

virkelige situation, fx enkelte ord, udtryk, små citater. Så det  er muligt  at huske og gengive 

dagen med henblik på at  få indblik i flersengsstuen og støj. De ni karakteristika danner 

rammen for observationen og styrer feltnoterne. Flersengsstuens opbygning (se bilag 2) 

bruges til at synliggøre de rammer støjen udspiller sig i. Der registreres handlinger og 

aktiviteter og personer i kronologisk rækkefølge med registrering af tid. Da observationen er 

kortvarig, vil det være begrænset hvor mange følelser der kan registreres.

Som tilgang til observationen er forforståelsen vigtig med baggrund i Gadamers tanker, derfor 

er valgt en åben tilgang, hvor egen forforståelse forsøges at  sættes i baggrunden. Velvidende 
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at egen forforståelse kan begrænse den åbenhed vurderes, at det er muligt, at observationerne 

leder til forståelsen og beskrivelse af “scenen” og kvalificere spørgsmålene der stilles i 

interviewet. I det næste følger beskrivelsen af det semistrukturerede interview.

3.2 Det semistrukturede interview
Dette afsnit beskriver det kvalitative forskningsinterviews forberedelse, planlægning og 

udførelse. Det kvalitative forskningsinterview i denne henseende være en velvalgt metode, 

idet denne metode indfanger de interviewedes oplevelser beskrevet med deres egne ord.

Et interview vælges, idet der ønskes en indsigt i sygeplejerskens oplevelse af støj på intensiv 

samt hvordan dette påvirker hendes arbejde. Steinar Kvales tanker om det kvalitative 

forskningsinterview er rammen om interviewguide og interview. Kvale introducerer et 

redskab til hvordan forskningsinterviewet kan planlægges, udføres og bearbejdes gennem syv 

stadier11. Disse stadier gør processen for den utrænede interviewer til en lineær proces, dog 

beskriver Kvale, at processen vil være mere dynamisk (38). Han ser det kvalitative 

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

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

søger intervieweren med bevidst naivitet og almenmenneskelig interaktion at indhente viden, 

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

er at få fat i de betydninger som sted, aktivitet og aktører har for interviewpersonerne (38). 

Herved i tråd med den valgte videnskabsteoretiske position.

I det næste beskrives valget af interviewpersoner.

3.2.1 Interviewpersoner

Kvale siger om valget af interviewpersoner, at det nødvendige antal afhænger af formålet med 

undersøgelsen (38). Kvale skriver, at hvis formålet med undersøgelsen er at forstå verden, 

som den opleves af ét enkelt  menneske, er interviewet med dette ene menneske tilstrækkeligt 

(38). Men er resultaterne af undersøgelserne så generalisérbare? Ja, ifølge Kvale er de. Han 

henter sin argumentation i psykologien, hvor banebrydende resultater er opnået ved hjælp af 
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ganske få forsøgspersoner (38). Det ønskes at få indsigt i interviewpersonernes livsverden, 

respekten for deres bidrag beskrives nedenfor:

“I want to understand the world from your point of view. I want to know what you 
know in the way you know it. I want to understand the meaning of your 
experience, to walk in your shoes, to feel things as you feel them, to explain things 
as you explain them” (40).

Det vælges at interviewe tre sygeplejersker som alle var involveret i flersengsstuen. På 

forhånd var de tre sygeplejersker af afdelingssygeplejersken adspurgt om de ønskede at være 

med. Herved blev de tre sygeplejerske udvalgt til at deltage i interviewet. Med baggrund i 

Kvales argumentation og Spradleys citat vurderes, at tre sygeplejersker kan bidrage til indsigt 

i hvordan støj på en flersengsstue opleves og hvordan dette påvirker hendes arbejde, idet der 

her opnås indsigt i interviewpersonernes livsverden med udgangspunkt i deres oplevelse af 

støj.

I det næste beskrives overvejelser og udarbejdning af interviewguide.

3.2.2 Interviewguide/script

En semistruktureret interviewguide udarbejdes med den hensigt at angive emner og 

rækkefølge af spørgsmål. Interviewguiden veksler mellem tematiske og dynamiske spørgsmål 

for at opnå både emnerelaterede informationer og fremme en positiv interaktion. Kvales ni 

spørgeformer12 er anvendt som afsæt til guiden. 

Spørgsmålene er opstod ud fra problembaggrundens litteraturgennemgang samt ud fra egen 

forforståelse om intensiv afdeling. Spørgsmålene blev præcist formuleret med hovedvægt af 

sonderende spørgsmål. 

Guiden blev ikke fulgt minutiøst og kronologisk, men følger interviewpersonernes spor. 

Guiden fungerer som tjekliste og er en sikkerhed for mig som utrænet interviewer til at bevare 

fokus i samtalen. Målet er at få interviewpersonen til at fortælle om sine oplevelser. Det blev 

gjort ved at lytte aktivt til beretningen, bede hende uddybe centrale pointer samt med 

anerkendende ord, kropssprog og spørgsmål hjælpe hende til selv at komme frem til de 

centrale temaer (38).
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Interviewguiden (se bilag 3) blev inden interviewet udførligt gennemarbejdet og afprøvet, da 

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

(41). Interviewguiden er afprøvet på flere måder. Den er gennemlæst af fagligt kvalificeret 

personer for formulering og rækkefølge og afprøvet, som gav feedback i relation til kvalitet, 

detaljering, uddybning og måden hvorpå spørgsmålene blev stillet (tonering, verbalt og 

nonverbalt sprog, position etc.). På baggrund heraf blev interviewguiden justeret og revideret.

Selve interviewsituationen beskrives i det næste.

3.2.3 Interviewsituationen

Det blev tilstræbt at opnå en positiv og afslappet atmosfære. Interviewet blev planlagt til at 

foregå på afdelingen, da interviewet fandt sted i deres arbejdstid. Der blev valgt et lille kontor, 

hvor der er ro og hvor sygeplejersken havde mulighed for at trække sig rigtig tilbage fra sit 

igangværende arbejde. Det blev tilstræbt at sygeplejersken følte sig tryg og afslappet. Jeg lod 

sygeplejersken vælge det rette tidspunkt for interviewet for herved, at give dem de bedste 

muligheder for at føle, at de havde tid og overskud til at  forlade deres patient. Jeg fortalte 

sygeplejerskerne, at hvis jeg afbrød hende, ville det ikke være fordi det ikke var spændende, 

men fordi jeg havde nogle temaer, vi skulle nå omkring inden interviewet var slut.

Interviewet blev lydoptaget så ord, tonefald, pauser og lignende blev dokumenteret til senere 

transskription, analyse og fortolkning. Interviewpersonen blev gjort opmærksom på, at 

båndoptageren blev startet. Kontekst og observationer under situationen blev nedfældet som 

feltnoter umiddelbart efter interviewet, fx interviewpersonens position, kropssprog og 

tonefald.

I selve interviewsituationen blev interviewpersonen kort indført i formålet med interviewet 

samt specialets definition af støj. Hvad hendes bidrag skulle anvendes til og om hun havde 

nogle spørgsmål inden interviewet. Der blev åbnet med demografiske spørgsmål om alder, 

hvor længe hun havde været uddannet etc. for herved at  skabe en åbning for selve interviewet. 

Der blev lagt ud med et åbent tematisk spørgsmål, som indbød interviewpersonen til at 

fortælle det der var centralt for hende. Situationer, hvor interviewpersonen havde svært ved at 

besvare spørgsmålet, blev der anvendt uddybende spørgsmål (38). Interviewet varede indtil 

interviewpersonen havde talt  ud og det blev vurderet at  have afdækket de punkter 
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interviewpersonen kunne bidrage med. Interviewpersonen blev adspurgt om eventuelle 

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

om undersøgelsen, informantens oplevelse af interviewsituationen etc. inden interviewet blev 

afrundet. Interviewene forløb fra 29 til 39 minutter.

I det næste beskrives hvordan feltnoter og det båndede materiale transkriberes.

3.3 Transkription
Feltnoterne fremstod i umiddelbar transkriberet tekst efter observationen, teksten blev 

finskrivet efter afslutning af dagen med henblik på af få så mange nuancer med i 

observationen. Interviewmaterialet blev transkriberet ordret efter afslutning af interviewene. 

Kvale beskriver, at transskriptionerne er kunstige konstruktioner fra en mundtlig til en 

skriftlig kommunikationsform, og enhver transskription fra én kontekst til en anden indebærer 

en række vurderinger og beslutninger (38). Dermed er det  ikke muligt at lave en 

transskribering af et interview, uden at der går mening tabt. Det er valgt, at jeg som 

interviewer selv transskriberer de tre interviews så hurtigt efter udførelsen for at få så mange 

nuancer med i det transkriberede materiale. Kvale beskriver også, hvorledes en ordret 

transskription skaber kunstige konstruktioner, der hverken svarer til den levede mundtlige 

samtale eller til skrevne teksters formelle stil. Der er taget højde for de forskellige retoriske 

former, der knytter sig til tale – og skriftssprog ved, at der er markeret emotionelle udtryk, 

som latter, gråd, pauser og kraftig betoning, for at fastholde betydningen af det, der blev sagt. 

Transskriptionen er en fortolkningsproces i sig selv (38), derfor starter den umiddelbare 

fortolkning af teksten allerede her. 

I udarbejdelsen af et kvalitativt studie omfattes dette af nogle etiske overvejelser, der i det 

næste beskrives.

3.4 Etisk ramme
Inden specialet  blev påbegyndt, blev der rette telefonisk henvendelse til De Videnskabsetiske 

Komitéer for Region Hovedstaden. Her fandt man under henvisning til lov nr. 402 af 28. maj 

2003 § 8. om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske 

forskningsprojekter ingen årsag til yderligere behandling af projektet.

Datatilsynet har ligeledes pr. telefon bekræftet, at  der ikke foreligger nogen form for 

dataregistrering, der falder ind under deres domæne (se bilag 4).
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Afdelingssygeplejersken på den pågældende afdeling gav sit samtykke (se bilag 5), og deltog 

desuden i udvælgelsen af interviewpersoner af logistiske årsager.

De deltagende sygeplejersker blev kontaktet personligt, og fik mundtlig og skriftlig 

information om undersøgelsen, inden de gav deres skriftlige samtykke til deltagelse (se bilag 

6). Samtlige involverede blev informeret om, at alle data, så som navne, stednavne m.v. i 

transskriberingerne vil blive anonymiseret, og at intervieweren har tavshedspligt. Alle data, 

incl. interviewene vil blive opbevaret, hvor ingen uvedkommende har adgang, og vil blive 

destrueret, så snart specialet er godkendt.

Udover de mere formelle etiske overvejelser er man også nødt til at  medtænke det etiske i 

situationen. Kvale beskriver, hvorledes interviewsituationen indeholder en magtasymmetri, 

hvor det er intervieweren, der definerer situationen, indfører samtaleemnerne, og styrer 

samtalen (38). Derfor er det meget vigtigt som interviewer at forsøge at skabe en situation, 

hvor begge parter kan have tillid til hinanden.

Kvale skriver, at man bør sørge for at debriefe med den interviewede umiddelbart efter 

interviewet. Her vil der efter al sandsynlighed komme nogle emner frem, som den 

interviewede ikke følte sig helt tryg ved at fremføre, mens båndoptageren kørte (38).

Kvale skriver, at man bør overveje hvor stor en risiko, der er for at skade en forsøgsperson 

under sin undersøgelse (38).

For at kunne analysere og fortolke det  transkriberede materiale skal analysemetoden 

beskrives, denne følger nedenfor.

3.5 Analysemetode
Det tages udgangspunkt i Kvales beskrivelse om meningsfortolkning og menings-

kondensering, her drages tråde til fænomenologien og Gadamers hermeneutik velvidende, at 

disse ikke er metoder, men erkendetilgange. Kvale beskriver, at analysemetoden vil styre 

udarbejdelsen af interviewguide, proces og transkribering af interviewene (38). 

Analysemetoden skal i specialet danne overblik over og organisere observationen og 

interviewmaterialet i fortolkningen af teksterne. Metoden anses som en fortløbende proces, 

der løber fra selve observationen og interviewsituationen til den endelige analyse af det 
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bearbejdede materiale. Kvale understreger, at analyseredskaberne er teknikker, der står til 

forskerens rådighed, men det  er stadig forskerens opgave at udpege den metode, der er mest 

velegnet til den centrale interviewanalyse (38). 

I specialet søges meningen i forhold til problemformleringen gennem observationen og 

interviewteksten. Her anvendes Kvales 3 fortolkningskontekster: selvforståelse, kritisk 

commonsense-forståelse og en teoretisk-forståelse.

Selvforståelse: Interviewpersonernes egen opfattelse af, hvad deres udsagn betyder formuleres 

i en kondenseret form af forskeren. Disse kondenserede fortolkninger er begrænset til 

interviewpersonernes selvforståelse i form af egne synspunkter, således som forskeren har 

forstået dem (38).

Kritisk commonsense- forståelse: Her rækkes ud over formuleringerne fra interview-

personernes selvforståelse. Analysen bidrager til en bredere forståelsesramme og kan være 

kritiske overfor hvad der bliver sagt og kan fokusere på udsagnets indhold eller den person 

der fremsætter det (38).

Teoretisk forståelse: Her lægges en teoretisk ramme til fortolkningen af meningen. 

Fortolkningen vil være tilbøjelige til at  overskride interviewpersonernes selvforståelse og 

række ud over commonsense forståelsen (38).

Disse tre fortolkningskontekster er indlejret i analyseprocessen som beskrives nedenfor:

Under transkriberingen af materialet startede den naive forståelse af teksten. Herefter blev de 

transskriperede interviews gennemlæst i en fortsat intuitiv og naiv læsning, der skal give et 

helhedsbillede af teksten. Formålet med den naive læsning er også at give et  overblik over, 

hvilke udsagn, der kunne være meningsbærende i forhold til specialets spørgsmål. I processen 

af selvforståelsen skæres dernæst alle overflødige tekstdele væk, og teksten samles idet, Kvale 

beskriver, at  teksten bør forstås ud fra egen referenceramme (38). Egen hukommelse om selve 

interviewsituationen sammenholdt med markerede udbrud og pauser er brugt som redskab. I 

denne fase begyndte der at fremstå ord og sætninger, som kunne tolkes som værende 

meningsbærende. De meningsbærende enheder begyndte via den kritisk commonsence- 

forståelse at danne mønstre, og dermed blev det  muligt at  fastsætte de centrale temaer, der 

dominerede teksten. I denne fase blev egen forforståelse en aktiv del for hermed at læse 

teksten på egen præmisser og sætte egen forforståelse i parentes. På denne måde blev 
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interviewpersonernes udsagn læst ud fra deres eget synspunkt, men med fokus på specialets 

perspektiv. Der fremkom nogle centrale temaer, der gav en øget indsigt  i og struktur over 

interviewpersonernes udsagn i forhold til specialets perspektiv. På dette trin blev egen undren 

for alvor vækket i forhold til den mening og de betydninger, der kan ligge bagved udsagnene. 

Når de centrale temaer var beskrevet fremtrådte nogle centrale omdrejningspunkter, disse 

belyses i et teoretisk perspektiv.

I det følgende kapitel præsenteres observationen og interviewpersonerne.
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KAPITEL 4 - PRÆSTENTATION AF OBSERVATIONEN OG 
INTERVIEWPERSONER PÅ FLERSENGSSTUEN

Dette kapitel præsenteres observationen ud fra de finskrevne og transkriberede feltnoter samt 

præsenteres de udvalgte interviewpersonerne, idet dette kan bidrage til, at læseren forstår 

“scenen” hvori støjen udspiller sig. Præsentationen af observationen repræsenterer et indblik i 

“scenen”, og skal ses som en indføring til den intensive flersengsstue og medvirke til 

gennemsigtighed med analysens fund.

4.1 Præsentation af observationen
Jeg begyndte dagen kl 7.15 en almindelig hverdag, hvor jeg mødte på intensiv afdelingen. 

Lyset var endnu ikke tændt med fuldt blus, da nattevagten ikke var over endnu. Der var endnu 

roligt på afdelingen, dagvagterne fik rapport i et aflukket rum og de afgående nattevagter 

ventede på at kunne afgive deres rapport, så de kunne komme hjem og sove. Den stue hvor 

jeg skulle observere på lå i enden af afdelingen. Der ligger en lille forgang foran stuen, 

hvorfra personalet som passede flersengsstuen kunne sidde og spise deres mad, bruge 

computer og foretage faglige drøftelser væk fra stuen. Der lå to patienter på flersengsstuen 

bagerst i rummet, da jeg mødte op på stuen.

Der var ro og den eneste lyd, som kunne høres var respiratorens synkrone understøttelse af 

vejrtrækningen hos de to patienter. De to sygeplejersker sad ved hver sin patient og ventede 

på at give rapport. Der var helt dæmpet belysning og gardinerne var trukket for. De to 

patienter var begge intuberet. Kort tid efter kom dagvagterne ned på stuen, der blev givet 

rapport ved siden af patienten. En alarm på patient 2 (høj hjerteaktion) forstyrrede rapporten, 

dagvagts-sygeplejersken - sygeplejerske 2 reagerede på alarmen og slog den fra, samtidig 

kom der en alarm fra pumpen og sygeplejerske 2 måtte gå om på den anden side af sengen, 

rapporten fra nattevagten fortsatte samtidig med at spl 2 forholdt sig til pumpealarmen. Den 

vagtafgående læge kom forbi og ville vide hvordan tilstanden var hos patienten. Spl 2 svarede 

lægen mens rapporten blev afbrudt for en kort tid. Imens var rapporten hos spl 3 blevet færdig 

uden afbrydelser. 
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Kl var 7.45 - spl 3 fortalte til spl 2 at hun ville gå i medicinrummet og spl 2 fortsatte sit 

arbejde med at tjekke stuen af til hendes vagt. Da spl 3 kom retur blev lyset tændt og 

gardinerne trukket fra. Aktiviteten steg på stuen, de to sygeplejersker gav medicin, tjekkede 

deres patient  og deres udstyr og der blev taget blodprøver. Kl 8.15 påbegyndtes morgenvask 

(personlig pleje), der blev lukket af med gardiner for at skærme patienterne. Røntgen kom for 

at tage “morgen thorax”. To portører kom ind på stuen for at hjælpe. Spl 2 glemte sit erinde, 

da hun blev afbrudt i sin morgenvask. Der lød alarmer undervejs, som begge sygeplejersker 

forholdt sig til under deres procedurer. 

Kl 9.05 kom der en alarm fra respiratoren mens spl 2 sugede patienten, hvortil sygeplejersken 

sagde “ti stille”. En sekretær henvendte sig til spl 2 mens hun stod i denne procedure. Spl 3 

forlod stuen og informerede spl 2 om dette. Der lød en alarm hos pt 3 og spl 2 gik over og så 

på problemet. Da spl 3 var tilbage blev der konverseret over fritiden (privat), sygeplejerskerne 

stod ved hver sin patient. Læge henvendte sig vedrørende stuegang på patient  2, lægens 

walkie talkie brød ud i tale samtidig med at spl 2 og lægen forsøgte at planlægge stuegangen. 

Lægen fik informationer om en ny dårlig patient som skulle på intensiv og planlægningen 

blev afbrudt. Sygeplejerske 4 hjalp med morgenvask hos spl 3 men tages ud af arbejdet da 

hendes hyler bibbede. Spl 4 forlod stuen og fortalte ud over stuen at der kom en ny patient (pt 

4) og brugte sin tid på at gøre seng 4 klar. 

Pt 4 rullede ind på stuen kl 9.45. Fysioterapeut meldte sig til rådighed, men blev sendt væk 

igen pga. ny patient. Med den nye patient kom der en masse mennesker, anæstesispl, portør 

og en læge. Portørs walkie talkie talte, og spl 3+4 konverserede omkring hvordan patienten 

skulle have ilt. Få øjeblikke efter blev det konstateret at patienten havde 

“stop” (respirationsstop), og der blev talt i høje toner. Patienten skulle intuberes og spl 3 

forsøgte at få pumpen klar til medicin, men pumpen ville ikke installere medicinslangen og 

flyttede sit fokus fra pumpen til intubationen igen. Da patienten var intuberet konstaterede spl 

4 at noget  “bibbede” og spørger spl 3 hvad det var som “bibbede”. Spl 3 svarede at det  bare 

var pumpen med noradrenalin (medicin til understøttelse af blodtryk). Da pumpen blev ved 

med at  “bibbe” forlod spl 4 sit arbejde med at registrere på computeren og gik over for at 

hjælpe med pumpen. Spl 3 og 4 talte om pumpen, samtidig talte læge, anæstesispl og 

sygeplejerske om behandling af patienten og handlinger blev udført. Snakken gik flygtigt hen 
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over den sederede patient. Lægens hyler “bibbede” ind i mellem. Alarmer lød fra de tre 

patienter, som dragede sygeplejerskerne væk fra deres arbejde. En alarm hos pt  2 

(pumpealarm) sagde “dududu” og spl 4 konstaterede alarmen og gentog lyden fra pumpen, 

men fortsatte sit arbejde. Når sygeplejerskerne forlod deres patient og stuen, blev det sagt ud i 

rummet og nogle gange svarede en kollega med en anerkendelse af at det blev hørt. 

Kl 11 blev der meldt ny  patient (pt 1). Spl 3 vendte sig mod mig og sagde “at de nye pumper 

altså er stressende”. Patient 1 blev installeret. Spl 1 fik ordrer om hvad der skulle ske med 

patienten. Spl 2 gik hen til patient 1 for at se om hun kunne hjælpe med noget, og sagde 

samtidig “hvornår får jeg mon vasket min patient”. Der blev talt hen over patient og 

aktiviteten på stuen virkede hektisk. Der kom alarmer fra skopet hos pt 1 og spl 1 og 2 

diskuterede patientens blodtryk. Lægen bad sygeplejerskerne om at slukke alarmen. Spl 1 gik 

fra stuen. I mens skulle to portører lejre pt 1 ordentlig og imens de gør det “jamrede” 

patienten højlydt. Spl 2 som var hos sin pt 2 bag forhænget og arbejdede med pumpen, og 

kommenterede patientens jamren og fortalte portørerne, at patienten var hofteopereret. Spl 1 

vendte tilbage og fik selskab af fem personer, som diskuterede patienten og behandlingen. 

Imens satte spl 1 medicindrop op  i pumpen, en læge ønskede at rectaleksplorere patienten, 

pumpen ville ikke som spl 1 ville og sagde ud i rummet “jeg bliver svedig, stresset over det”. 

Den ene læge fortsatte med at ytre planen for patienten, spl 1 hørte det ikke og lægen måtte 

gentage. Pt 1s tilstand var kritisk og snakken går fortsat løs. Spl 1 råbte ud i rummet om hjælp 

og spl 2 kom for at hjælpe. Hjertefrekvens alarmen bimlede i 30 sek, og blev slået fra da spl 1 

gik fra stuen. Ind i mellem lød en respiratoralarm, alarmer fra skopet og en 

“pårørendeklokke”. Pårørendeklokken lød højt, men ingen reagerede på det (red: i dagtiden 

passer sekretærerne klokken). En sygeplejestuderende gjorde opmærksom på klokken og fik 

svaret, at det bare var “pårørendeklokken”. Der lød en høj alarm fra skopet hos pt 1, spl 2 

samt læge reagerede. 

Kl var 12.20 og der faldt for første gang ro over stuen. De næste halvanden time passede 

sygeplejersker hver deres patient og der blev registreret på computerne. Pårørende, læger, 

røntgen og sygeplejerske gik ud og ind af stuen. Sygeplejerskerne afløste hinanden til frokost 

mens der blev gjort rent på stuen. Jeg afsluttede dagen kl 14.30, hvor der blev lagt op til 

rapport til aftenvagten og næste vagthold kunne overtage stuen. 
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4.2 Præsentation af interviewpersonerne
De tre sygeplejersker er i alderen 38-52 år og har 8, 14 og 24 års erfaring. To af dem har været 

kortvarigt på andre afdelinger ellers er hele deres erfaringsgrundlag fra intensiv. 

Afdelingssygeplejersken som medvirkede til udvælgelse af interviewpersonerne, havde valgt 

sygeplejersker med alderspredning og erfaringsspredning.

Sygeplejerske 1 skulle modtage en patient og sygeplejerske 2 og 3 passede hver deres patient. 

De har alle interesse i det  intensive speciale og det er kendetegnet for sygeplejerske 1 og 3 at 

de prioriterer den grundlæggende sygepleje højt. 

Sygeplejerske 1 var ikke en del af observationen fra starten, da hun først kommer ind på 

stuen, da den fjerde patient blev meldt. Modsat sygeplejerske 2 og 3 skulle sygeplejerske 1 

forholde sig til en nyankommen patient  som samtidig var dårlig. Sygeplejerske 2 og 3 fik 

rapport om patienten om morgenen og havde mulighed for at planlægge dagen en smule. 

Sygeplejerske 2 adskiller sig fra de to andre ved at have den største erfaring på intensiv. 

I det næste kapitel følger analysen af materialet fra interview og observationen.
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KAPITEL 5 - ANALYSE - PRÆSENTATION AF FUND

Dette kapitel indeholder præsentation af fundene, som er fundet i en analyse af 

interviewmateriale og observation. Fundene er fundet gennem meningskondensering. 

Meningskondenseringen har ført frem til beskrivelserne af sygeplejerskernes oplevelse af støj 

og hvordan støjen påvirker dem og kan centreres omkring tre temaer. I det følgende 

fremlægges fundene, kategoriserede i disse tre temaer med inddragelse af citater fra 

interviewene. Temaerne er; at finde tryghed og leve med uro, at finde mening med alarmer og 

lyde, og at blive forstyrret og afbrudt. Der vil for hvert enkelt tema først blive redegjort for 

hvordan temaet er opstået. Da det er forskelligt fra interviewperson til interviewperson, 

hvilken vægt, der lægges på det enkelte tema, er rækkefølgen ikke et udtryk for prioritering. 

Efter de tre temaer følger en analyse af observationen og til slut samles de tre temaer i en 

opsamling af interview og observation med identificering af de centrale omdrejningspunkter; 

mening og tryghed.

Nedenfor i tabel 2 beskrives skematisk hvordan analysemetode har bragt indsigt i 

observationen og interviewmaterialet  i forhold til problemformuleringen, samt beskriver 

temaernes opståen. Skemaet skal virke til at skabe gennemsigtighed med analysens proces.

Tabel 2 Analyseprocessen

Naturlige meningsenheder Betydningsenheder Tema Centrale 
omdrejnings-

punkter

“jeg vil helst arbejde på flersengsstuen 
[...] jeg bliver sku ensom på en 
enestue”.

“[...] at det kan være altså stressende 
om formiddagen fordi der er, hvis der 
er fyldt op (red: hvis der ligger fire 
patienter på stuen) så er der mange 
mennesker og der er røntgen og der er 
portører og ind og ud, der er også 
meget larm [...]”.

Den fysiske plads

Trygheden i de fysiske 
rammer.

Man skal kunne “fjolle” 
og grine.

At finde tryghed 
og leve med uro

Tryghed
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Naturlige meningsenheder Betydningsenheder Tema Centrale 
omdrejnings-

punkter

“Det gør jo faktisk at jeg synes jeg 
hører dårligere [...] jeg selekterer 
meget fra og jeg skal koncentrere mig 
og ligesom fokusere på hvad jeg skal 
høre efter”. 

“Vi lever jo med at de (red: alarmerne) 
er der og reagerer på dem (pause), jeg 
tror jeg ville være mere utryg hvis de 
ikke var der”.

Hvad er støj?

De unødige alarmer

Lukke af for støjen

At finde mening 
med alarmer og 
lyde

Tryghed
Mening

“[...] altså det påvirker ihvertfald at 
jeg bliver forstyrret rigtig mange 
mange, altså noget stor risiko for at jeg 
glemmer noget, RIGTIG stor risiko”.

“[...] jeg synes vi er gode til at gøre 
opmærksom på at sige schyy til 
hinanden”

Risikoen for fejl

At undgå afbrydelser

Det sociale miljø

At blive forstyrret 
og afbrudt

Mening

5.1 Tema 1 - At finde tryghed og leve med uro.
Dette tema er kommer ud af sygeplejerskernes beskrivelser af flersengsstuen som platform for 

arbejdsmiljøet. Flersengsstuen rummer en tvetydighed, idet sygeplejerskerne på den ene side 

synes, at der kun skal være enestuer, men samtidig rummer flersengsstuen en tryghed.

5.1.1 Den fysiske plads

Flersengsstuen beskrives af sygeplejerskerne, som et kaotisk rum med meget aktivitet  og 

mange mennesker, sygeplejerske 2 beskriver:

“[...] det kan være forfærdeligforfærdeligforfærdelig trængt, blandt andet når der 
er vægte og borde og dialyseapparater og respiratorer og alt mulig andet [...] det 
heletaget er der ikke ret meget plads”. 

Sygeplejerske 3 beskriver:

“[...] at det kan være altså stressende om formiddagen fordi der er, hvis der er 
fyldt op (red: hvis der ligger fire patienter på stuen), så er der mange mennesker 
og der er røntgen og der er portører og ind og ud, der er også meget larm [...]”. 

Sygeplejerske 1 beskriver om flersengsstuen, “[...] at den kan være kaotisk”. 

Citaterne viser, hvordan flersengsstuen for alle tre sygeplejersker er et arbejdsrum med mange 

mennesker og lidt plads. Selve manglen på fysisk plads gør arbejdsvilkårene dårlige, og 

trafikken på stuen er en betydningsfuld del af arbejdsmiljøet på flersengsstuen. Sygeplejerske 
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1 beskriver, at“[...] pladsen er så svæver at man ikke får ordentlige arbejdsforhold [...]”. Den 

fysiske plads beskriver sygeplejerskerne uden direkte at være adspurgt til det, og udtrykker 

derfor en vigtighed for dem i forhold deres relation til støj.

5.1.2 Trygheden i de fysiske rammer

Uden at være adspurgt  til flersengsstuens tvetydigheder fremkommer alle sygeplejerskerne 

med beskrivelser af en tvetydighed, som flersengsstuen indeholder. Ud over at være et rum 

med meget aktivitet og meget  trængte forhold, er flersengsstuen et sted, hvor sygeplejerskerne 

finder tryghed. Trygheden bidrager på trods af de fysiske rammer og at den kan virke kaotisk 

til, at flersengsstuen giver mening. Sygeplejerske 1 beskriver:

 “[...] det er nemt at få hjælp, da der hele tiden står en kollega ved siden af, så da 
synes jeg det er utrolig rart at arbejde på en flersengsstue [...] så der er en 
tryghed for mig [...]”. 

Sygeplejerske 2 siger:

 “[...] jeg vil helst være på en flersengsstue fordi (pause) altså det der med at gå i 
sin egen verden på en ensengsstue der er altså, ikke fordi jeg er så social så jeg 
altid skal underholdes og sådan noget, for der er da tit inde på en flersengsstue 
hvor jeg også kan sidde og passe mig selv over i et hjørne [...] jeg bliver sku 
ensom på en enestue (griner)”. 

Citaterne viser denne dobbelte betydning som flersengsstuen rummer. Et rum som på den ene 

side har for mange mennesker, men samtidig er dette også muligheden for tryghed i form af 

hjælp.

5.1.3 Man skal da kunne “fjolle” og grine

Sygeplejerskerne beskriver det som essentielt for flersengsstuen, at  der er en tæt kontakt til 

kollegaerne. Når adspurgt til det faktum, at patienterne erindrer støj i form af snakken fra 

personalet, beskriver alle tre sygeplejersker en ambivalens. Sygeplejerske 3 siger:

 “[...] jeg kan godt se det fra patienterne, at der er svært at adskille hvem der 
bliver talt til og det oplever vi også tit når vi har flere vågne patienter derinde, at 
de så svarer hvis man taler til en anden patient og JA der skal jo være arbejdsro 
og sådan, men jeg synes også at man skal kunne tale med sine kollegaer både 
grine og fjolle ellers bliver det for trist”. 

Dette er et udtryk for denne ambivalens i forhold ønsket om ro, men samtidig ønsket om et 

godt arbejdsklima på trods af, hvordan det påvirker patienterne. Sygeplejerske 2 beskriver 

dette således: 
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“[...] det har jeg det lidt ambivalent med fordi nogen patienter og også rigtig 
mange pårørende giver udtryk for at det er en god ting, at vi står og kan være lidt 
private og grine lidt og sådan noget giver en god stemning for dem. Men jeg ved 
da også at nogen patienter især de delirøse, der oplever det på en ikke særlig 
behagelig måde [...] hvis vi skal være alvorlige i 8 timer nede på stue x hvor man 
kun lige er ude i 5 minutter og få en kop kaffe, så bliver det heller ikke til at holde 
ud at være her”. 

At arbejde på flersengsstuen som er fyldt med uro fra den store mængde mennesker som 

bevæger sig ud og ind og den lille fysiske plads, opvejes af trygheden ved at have kollegaerne 

tæt, samt muligheden for at skabe et godt arbejdsklima med kollegaerne. Sygeplejerske 1 

siger: 

“[...] jeg har hørt nogen patienter sige de synes det var rart at der ikke var så 
stille, de synes det var rart at der blev snakket så de kunne høre der var noget liv 
ude omkring [...] det betyder utrolig meget for mig at der er en rar stemning [...] 
hvis man har en lidt let stemning hvor man også kan snakke lidt, lidt pin-pong. 
Men jeg kan godt se at det kan være et problem for nogen patienter.” 

Citaterne viser, hvordan et godt arbejdsmiljø betyder meget for sygeplejerskerne på 

flersengsstuen og betyder, at de accepterer at patienterne lever med uro. Igennem stemningen 

på stuen, som sygeplejerskerne beskriver som rar, muligheden for at snakke lidt og være 

private, forbliver flersengsstuen et sted, hvor de igennem arbejdsklimaet med kollegaerne 

oplever tryghed, og får skab et rum hvor der er rart at være og hvor de får brudt den alvorlige 

stemning.

5.2 Tema 2 - At finde mening med alarmer og lyde
Alarmerne og lydene er en del af den støj sygeplejerskerne beskriver som findes på en 

flersengsstue. I meningskondenseringen af dette tema fremtrådte en søgen efter mening med 

alarmer og lyde for at udholde støjen samt at opleve tryghed i alarmerne.

5.2.1 Hvad er støj?

Når sygeplejerskerne spørges til hvad støj er, fortæller sygeplejerske 3: 

“Jamen det er alarmer både fra skopet fra respiratoren og vores nye dråbetællere 
og ja man kører rundt med vogne og skabe der åbner og lukker [...] andre der går 
stuegang eller sådan, det kan jeg godt sådan sortere fra. Det er mere alarmerne 
og ja den trafik til og fra stuen”. 

Sygeplejerske 2 siger: 
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“Det ER alarmerne meen de er der jo så man blir opmærksom på dem, fordi dem 
skal man jo være opmærksom på altså (pause) emm og gentagne alarmer, 
arytmialarmer som bliver ved med at gentages igen og igen og igen, de ER 
virkelig irriterende”.

Sygeplejerskerne definerer støjen meget forskelligt og støjen har derved en meget forskellig 

artet betydning for den enkelte sygeplejerske. Sygeplejerske 1 fortæller:

“[...] det der forstyrrer mig allermest er at blive (pause) spurgt om ting, som ikke 
handler om noget, det kan være fremmede læger der kommer og spørger - hvor 
ligger den der patient [...] det synes jeg er ENORMT frustrerende.” og siger 
endvidere, at“Det er et stressmoment hvis den (red:medicinpumpen) hyler eller 
hvis man skal sætte noget op og man ikke helt har styr på det, så begynder det at 
drille og hyle hele tiden og man har jo også andre ting man skal nå”. 

Sygeplejersken beskriver her hvordan nyt udstyr, hvor man ikke kender alarmerne og lydene, 

påvirker arbejdet omkring patienten samt påvirker hende. Den forskellige definition af støj 

betyder, at  det er meget forskelligt hvad sygeplejerskerne bliver generet af, men kendetegnet 

for støjen er at det påvirker dem. Ordene frustrerende og irriterende samt den vægt som nogle 

ord har i deres udtalelser tydeliggør at støjen er et element som sygeplejerskerne lader sig 

påvirke af.

5.2.2 De unødige alarmer

Alarmer er for alle sygeplejerskerne et  vigtigt arbejdsredskab for at kunne passe patienten på 

den intensive afdeling, og beskrives af sygeplejerskerne som betydningsfulde i den intensive 

sygepleje. Men alarmer som sygeplejerskerne ikke kan gøre noget ved og de ikke kan finde 

mening med, kalder alle tre sygeplejersker - de unødige alarmer og unødige forstyrrelser, og 

dem der forstyrrer og irriterer mest. Sygeplejerske 2 siger: 

“[...] alarmerne bare kommer hele tiden fordi den (red:skopet) fortæller at nu 
slog den altså over i den rytme og den rytme, og de alarmer kan jeg blive 
FULDSTÆNDIG hys på, fordi det er nogen alarmer som man ikke skal reagere 
på. Det er kun de alvorlige alarmer vi har brug for” og siger endvidere “[...] og 
så ender det med at man ikke reagerer på den alarm man skal reagere på”. 

Sygeplejerskerne er nødt til at forholde sig til alle alarmerne, selv om de er unødvendige, 

ellers risikeres ikke at reagere, når en vigtig alarm kommer. Sygeplejerske 3 fortæller 

“Vi lever jo med at de (red: alarmerne) er der og reagerer på dem (pause), jeg tror 
jeg ville være mere utryg hvis de ikke var der”. 

Mai-Britt Hägi-Pedersen, 20085091
KANDIDATSPECIALE

___________________________________________________________________________                           

__________________________________________________________________________________________
Side 36 af 78



For sygeplejerskerne fungerer alarmerne samtidig som en tryghed i sygeplejen til den 

intensive patient, men kan betyde at koncentrationen flyttes fra patienten. Endvidere virker 

unødige alarmerne for sygeplejerskerne uden mening og bliver et irritationselement.

5.2.3 Lukke af for støjen

Alle tre sygeplejersker fortæller at de godt kan lade støjen være støj og fokusere på deres 

arbejde. Sygeplejerske 1 siger: “jeg er god til at lukke af for alarmer som ikke er alvorlige”. 

Under interviewet med Sygeplejerske 3 fortæller hun dog, at:

“Det gør jo faktisk at jeg hører dårligere altså fordi at der er så meget støj her og 
jeg har været til høreprøve hvor at em:: at det så ikke være noget i vejen men eh:: 
jeg hørte udemærket, men jeg er nok, jeg selekterer meget fra og jeg skal sådan 
koncentrere mig og ligesom fokusere på hvad jeg skal høre efter”. 

Sygeplejerskerne beskriver evne til at lukke støjen ude, men samtidig fortæller sygeplejerske 

3, at hun påvirkes af støjen og at det påvirker hendes arbejde. I citatet ligger en angst for at 

overhøre noget vigtigt fx. en alarm hos patienten, hvormed hun beskriver, at hun har følt 

utryghed i forhold om hun hørte det, hun skulle høre hos patienten. Dette beskriver, at 

sygeplejerskerne lader sig påvirke af støjen på trods af deres evne til at lukke af.

5.3 Tema 3 - At blive forstyrret og afbrudt
Som det fremtræder i tema 2, så er støj meget forskelligt defineret af sygeplejerskerne. Under 

meningskondenseringen fremtrådte temaet at blive forstyrret og afbrudt, som et meget vigtigt 

emne, når sygeplejerskerne blev adspurgt om støj. At blive forstyrret og afbrudt tegner et 

billede af risikoen for at lave fejl hos patienten hænger sammen med forstyrrelser og 

afbrydelser og rummer samtidig en søgen efter meningen med forstyrrelserne og 

afbrydelserne.

5.3.1 Risikoen for fejl

Sygeplejerske 1 beskriver til spørgsmålet om støjen påvirker hendes arbejde hos patienten, at:

“[...] altså det påvirker ihvertfald at jeg bliver forstyrret rigtig mange mange, 
altså noget stor risiko for at jeg glemmer noget, RIGTIG stor risiko”. 

Sygeplejerske 3 siger til dette spørgsmål “[...] det kan det godt have”. Sygeplejerskerne 

beskriver her, at der er en risiko for, at det  betyder noget for patientens sikkerhed, men kun en 

af sygeplejerskerne kan erindre en situation. Sygeplejerske 1 beskriver: 
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“[...] madpumpen der larmer og der ikke er mere mad i og så slukker man den, 
den kan jo ikke stå og hyle hele tiden og man er måske midt i noget hos sig selv,  
så har man jo ikke fokus på at man har slukket madpumpen og så kører der måske 
actrapiddrop (red: patienten risikerer at få påført  hypoglykæmi) [...] så det kan da 
have stor indflydelse på patienten, at man bliver forstyrret, at der er larm”.  

Her kan antages at sygeplejersken mister koncentrationen med sit arbejde. Det betyder meget 

for patientens sikkerhed, at sygeplejersken ikke glemmer. Sygeplejerske 2 fortæller, at:

“[...] jeg tror da nok det (red:alarmerne) kan påvirke på et eller andet plan, men 
de der nødvendige alarmer som vi jo har og som vi jo ikke rigtig kan leve uden de 
påvirker mig jo ikke fordi der er der jo, de skal jo være der og det er også 
patientsikkerhedsmæssigt at de er der”. 

Sygeplejersken ønsker en mening med forstyrrelserne. Sygeplejersken er bevidst om 

elementet af patientsikkerhed, men siger endvidere:

“[...] jeg havde et par absencer i går hvor jeg sådan lige tænkte, hold da lige op, 
hvad var det lige at jeg skulle til at lave nu [...] om det har noget at gøre med at 
blive afbrudt eller ej, det ved jeg ikke”. 

Sygeplejerskerne er ikke enige i om det, at de afbrydes i deres arbejde, betyder nogen risiko 

for patienten, men beskriver alle frustrationen i at  blive afbrudt og forstyrret i deres arbejde. 

Sygeplejerske 3 siger:

“[...] man bliver taget ud af det man er igang med fordi man ligesom hele tiden 
skal gå hen til den og få det apparat til at virke og ja så når man lige om på den 
anden side af sengen og så begynder den igen ik”. 

Risikoen for at  der sker fejl beskriver sygeplejerskerne kan hænge sammen med 

forstyrrelserne og afbrydelserne, som kan være alt  fra kollegaer til alarmer på skoperne. De 

beskriver endvidere vigtigheden af at  alarmer er til for patientsikkerhed, men erkender at  dette 

samtidig kan være medvirken til at der sker fejl.

 

5.3.2 At undgå afbrydelser

Sygeplejerskerne beskriver ud over afbrydelser fra udstyr også en dobbelthed i forstyrrelser 

og afbrydelser fra kollegaer. Sygeplejersker 2 beskriver: 

“[...] det med afbrydelser er vi begyndt at gøre lidt ved, fordi vi forsøger at lave 
vores forceret undskyld fokuseret stuegang (griner) [...] det er et spørgsmål om at 
vi skal lade være med at blande os i de andres stuegang og sørge for at det så vidt 
muligt bliver uden afbrydelser [...]”. 

Sygeplejersken lægger en ironi i dette citat, hvor det nye tiltag fra afdelingen om at lave en 

stuegang uden afbrydelser ikke virker til at  fungerer efter hendes tanker og ikke fungerer så 
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let som tiltænkt i praksis. Et tiltag som kan afhjælpe sygeplejerskernes frustration over at 

blive forstyrret.

5.3.3 Det sociale miljø

Det sociale aspekt betyder meget for sygeplejerskerne og opvejer de forstyrrelser det  kan give 

kollegaerne, sygeplejerske 3 siger:

“[...] ja der skal jo være arbejdsro og sådan, men jeg synes også at man skal 
kunne tale med sine kollegaer, både grine og fjolle uden at det bliver for trist”. 

Sygeplejerske 2 fortæller:

“Nogen gange bliver man jo nysgerrig (red: nysgerrig på kollegaernes samtaler) 
og så koncentrerer man sig ikke helt så meget”. 

Sygeplejerske 1 siger: “[...] jeg synes vi er gode til at gøre opmærksom på at sige schyy til 

hinanden”. Ingen af sygeplejerskerne føler sig forstyrret af kollegaernes “snak” når de 

spørges til dette, sygeplejerske 2 siger: 

“[...] jeg må nok indrømme at jeg tror jeg har vidde grænser for støj, meget mere 
end de andre. Vi er begyndt at snakke om det og folk er blevet opmærksomme på 
det, og der er da også nogen gange hvor jeg er blevet bedt om at dæmpe mig”. 

På den ene side ønsker sygeplejerskerne arbejdsro, men ønsker ikke at det  går ud over det 

sociale aspekt med kollegaer. Sygeplejerske 1 beskriver et bud på fremtiden i forhold til 

begrænsning af forstyrrelser og afbrydelser, “[...] man kan jo lave regler omkring det, altså 

om det skal være forbudt af snakke privat på stuen”. Elementerne af forstyrrelser og 

afbrydelser beskrives derved af sygeplejerskerne både som afbrydelser og forstyrrelser af 

kollegaer samt fra alarmer og udstyr. Sygeplejerskerne beskriver at disse afbrydelser kan 

påvirke deres koncentration. 

5.4 Analyse af observationen.
Meningskondenseringen af interviewmaterialet har frembudt med 3 temaer. Disse temaer 

bruges til at analysere observation dvs. temaerne styrer analysen af observationen.

5.4.1 At finde tryghed og leve med uro. 

Analysen af interviewene afføder et tema som hedder at finde tryghed og uro. I forhold til 

dette tema identificeres følgende i observationen. 
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Flersengsstuen opleves forskelligt i løbet af observationen. Den starter rolig med dæmpet 

belysning, der er to patienter på stuen og kun de to sygeplejersker. I løbet af dagen ændres 

dette billede radikalt, der kommer to patienter til på stuen og mange mennesker (portører, 

pårørende, sygeplejersker, sekretærer, røntgen, fysioterapeuter og læger) som går til og fra 

stuen. Flersengsstuen virker meget kompakt, der er meget udstyr på stuen, senge, 

dialysemaskine, respiratorer, sengeborde, stole, computere og kørestol. Undervejs i løbet af 

dagen kommer der mere udstyr på stuen i form af vaskeborde, lift og intubations/akutbord, 

hvilket til tider gør det svært for personalet at komme rundt. Jeg placerede mig, så jeg var 

mindst muligt i vejen, selvom jeg kun sad på en kontorstol, var personalet indimellem nødt til 

at skubbe mig væk for at  kunne komme til. Der spredes et billede af et hektisk miljø. Den 

store mængde folk på stuen giver meget “snak” og i alle hjørner tales. Jeg observerer, at 

sygeplejerskerne skal bevæge sig rundt på stuen som en forhindringsbane. Det ser ud til at 

deres ellers lige vej til at udføre handlinger bliver forstyrret, men samtidig ses det at 

sygeplejerskerne agerer hjemmevant på stuen, hvilket tyder på, at  de er vant til det. Ligeså 

snart der ro på stuen, begynder sygeplejerskerne at  rydde op. Dette tyder på at der søges efter 

orden. På denne måde søger sygeplejerskerne at skabe orden og et trygt miljø at arbejde i.

Sygeplejerskerne hjælper hinanden mange gange undervejs i løbet af dagen. De hjælpe 

hinanden med at modtage de nye patienter. Det blev observeret, at sygeplejerskerne bruger 

hinanden til faglig sparring. De henvender sig til hinanden for at søge hjælp og ved akut brug 

for hjælp råbes der ud i rummet, og en kollega vil komme til. Dette skaber et  trygt miljø for 

sygeplejerskerne at arbejde i, hvor hjælpen er tæt på.

5.4.2 At finde mening med alarmer og lyde

Under observationen er der mange alarmer og lyde. Lyde og alarmer fra respiratorer, pumper 

og skoper. Der er lyde fra personalet som taler sammen, walkie talkies som taler, hyler som 

“bibber” og lyde fra borde der flyttes rundt. Det observeres at alarmer og lyde hele tiden 

kræver, at det er noget som sygeplejerskerne skal forholde sig til. Nogen alarmer kræver kort 

opmærksomhed for at blive afstillet eller bekræftet. Andre kræver, at  sygeplejersken lægger 

hvad hun har i hænderne for at kunne tage sig af alarmen eller lyden. Under observationen på 

stuen kunne det ses, at  sygeplejerskerne ikke kunne lukke alt støj ude, da de konstant  afbrydes 

i deres arbejde for at forholde sig til alarmer og lyde eller kommentarer fra kollegaer. Specielt 

gav medicinpumperne anledning til mange alarmer. I en situation hvor der går en alarm hos 
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den ene patient, og sygeplejersken råber om hjælp ud i rummet, kører alarmen videre uden at 

nogen gør noget ved den, først da sygeplejersken går fra stuen for at hente noget bliver den 

slukket. Dette tyder på, at sygeplejerskerne kan ignorere en alarm for at fokusere på noget 

andet, men samtidig hører alarmen. Det er tydeligt, at sygeplejersken bliver påvirket af alt det 

der sker omkring patienten i kraft af alarmer og lyde samt ordinationer fra lægen, idet  hun 

ytre at hun bliver svedig og stresset af det. Dette giver et billede af, at alarmerne og lydene 

kan virke stressende, når de kommer på én gang.

En anden situation repræsenterer disse forstyrrelser, som sygeplejersken udsættes for på 

flersensstuen. Under sugning af en patient siger sygeplejerske 2 “ti stille” til respiratoren, da 

den alarmerer, idet alarmen ikke kan slås fra. Dette tyder på en frustration over en alarm, som 

sygeplejersken ikke kan gøre noget ved og er meningsløs.

5.4.3 At blive forstyrret og afbrudt

Temaet at blive forstyrret og afbrudt kan ligeledes findes i observationen. Flere gange i løbet 

af dagen blev sygeplejerskerne afbrudt af kollegaer i deres arbejde. Om morgenen mens der 

stadig er ro på stuen, afbrydes morgenrapporten hos sygeplejerske 2 af den vagtafgående 

læge, som spørger til patientens tilstand og genoptages, da han har fået  svar. Morgenrapporten 

afbrydes ligeledes af en alarm fra skopet og fra pumpen, men her fortsætter rapporten og 

sygeplejerske 2 arbejder på pumpen samtidig med at hun lytter til nattevagtens rapport. Her 

virker afbrydelsen ikke til at  betyde noget for sygeplejersken, men senere på dagen glemmer 

sygeplejersken sine erinder flere gange i sammenhæng med afbrydelser. Under observationen 

af sygeplejeskerne kunne ses, at de ofte blev afbrudt i deres arbejde, og ind i mellem også 

glemte deres erinder. Det  blev f.eks observeret at sygeplejerske 2, mens hun arbejder med 

pumpen hos sin patient, kommenterer patientens “jamren” overfor de to portører i 

nabosengen. Hun går flere gange forgæves, da hun glemmer sit  erinde og nævner at hun har 

glemt det åbenlyst. Endvidere siger sygeplejerske 2, “hvornår får jeg mon vasket min 

patient”. Her ytres en frustration over alle de afbrydelser hun er blevet mødt med, som 

forsinker hendes arbejde. 

5.5 Opsamling og identificering af centrale omdrejningspunkter i temaerne
Analysen af interview og observation opsamles her for at fremhæve de centrale 

omdrejningspunkter i temaerne.
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5.5.1 Tema 1- At finde tryghed og leve med uro.

Alle tre sygeplejersker beskriver flersengsstuen som et trængt sted, dette kom også til udtryk i 

observationen. De beskriver et rum som er kaotisk med mange mennesker og meget udstyr. 

Det fremkommer meget vigtigt i deres ytringer i interviewene, at de fysiske arbejdsforhold 

betyder meget, og er for små på flersengsstuen. I observationen kunne ses, at der var snævre 

forhold og meget udstyr, som de skulle bevæge sig rundt om.

Samtidig blev i interviewene identificeret  en tvetydighed i den kritiske forholden sig til 

flersengsstuen, da alle sygeplejerskerne samtidig beskriver en tryghed i at kollegaerne er tæt 

på og hjælpen derved er tæt. I observationen kunne trygheden ikke identificeres, idet 

observationen var begrænset. Men det  sås, at sygeplejerskerne søgte hjælp og opsøgte 

hinanden vedrørende spørgsmål.

5.5.2 Tema 2 - At finde mening med alarmer og lyde

Støj defineres af sygeplejerskerne meget forskelligt og meget bredt i interviewet. 

Sygeplejerskerne beskriver støjen som alarmer fra udstyret, men trafikken, forstyrrelserne og 

afbrydelserne af mennesker på stuen er en lige så vigtig del. Støjen i form af alarmer påvirker 

sygeplejerskerne, men alarmer som ikke giver nogen mening er et specielt frustrerende og 

stressende element. Samtidig beskriver sygeplejerskerne, at alarmenerne er vigtige for at 

kunne passe patienten og beskriver, at de giver tryghed. I observationen kunne det ses at nogle 

af alarmerne krævede kort opmærksomhed, og andre krævede, at hun lagde hvad hun havde i 

hænderne, dette træder ligeledes frem i interviewet. Det kunne endvidere ses, at 

sygeplejerskerne blev irriteret over nogle alarmer. I interviewene beskriver sygeplejerskerne, 

at de er gode til at lukke støj ude, men i observationen kunne man se, at sygeplejerskerne 

glemte erinder, når de blev forstyrret i deres arbejde.

5.5.3 Tema 3 - At blive forstyrret og afbrudt

At blive forstyrret og afbrudt fremtrådte som meget centralt, når de blev adspurgt om støj, det 

fremkom ligeledes i observationen. Sygeplejerskerne relaterer dette til risikoen for at lave fejl 

hos patienterne. At blive forstyrret og afbrudt handler om at blive taget ud at det 

sygeplejersken er igang med. Både i interview og observation fremgik det, at sygeplejerskerne 

glemte erinder i forbindelse med at blive afbrudt eller forstyrret, hvorved der opstår en risiko 

for at lave fejl hos patienten. Sygeplejerskerne beskriver, at det er stressende at blive 
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forstyrret og afbrudt, og ønsker en mening med de afbrydelser og forstyrrelser de udsættes for 

på stuen. Samtidig beskriver sygeplejerskerne, at de ikke forstyrres af “snak” fra kollegaerne, 

men at det derimod er en vigtig del af det sociale fællesskab at “snakke” sammen.

5.5.4 Delkonklusion

Analysen i forhold til problemformuleringens omdrejningspunkt - hvorledes sygeplejerskens 

oplevelser støj og hvordan støjen påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på 

intensiv, viser igennem interviewmateriale og observation, at temaerne bindes sammen af to 

centrale omdrejningspunkter - tryghed og mening. Disse træder frem i det ovenfor beskrevne. 

Mening og tryghed binder temaerne sammen, idet alle sygeplejerskerne samtidig beskriver en 

tryghed i, at kollegaerne er tæt på og hjælpen derved er tæt, og det rare miljø på stuen, men 

ønsker samtidig arbejdsro på stuen. Sygeplejerskerne oplever, at alarmenerne er vigtige for at 

kunne passe patienten og beskriver at de giver tryghed. Alarmer som ikke giver nogen mening 

er et specielt frustrerende og stressende element.

Ligeledes er det stressende at blive forstyrret og afbrudt, og ønsker en mening med de 

afbrydelser og forstyrrelser de udsættes for på stuen. Derimod hvis alarmer, forstyrrelser og 

afbrydelser giver mening er de tryghedsskabende.

I det næste belyses disse to omdrejningspunkter i en teoretisk fortolkning.
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KAPITEL 6 - KRITISK FORTOLKNING OG DISKUSSION AF FUND

Dette kapitel indeholder en teoretisk fortolkning af fundene. Under analyseprocessen kunne 

interview og observation kondenseres ned til tre temaer, der blev fremlagt i forhold til 

problemformuleringen. De tre temaer har bragt viden om sygeplejerskernes oplevelse af støj. 

Hermed fremstod der to centrale omdrejningspunkter - tryghed og mening som binder 

analysen sammen.

Figur 2 nedenfor repræsenterer analysens centrale omdrejningspunkter som herigennem blev 

identificeret. På flersengsstuen bindes sygeplejerskernes oplevelse af støj sammen af tryghed 

og mening i forhold til de unødige alarmer, de nødvendige alarmer, arbejdsroen og de sociale 

relationer.

Figur 2 Oplevelsen af støj. Analysens centrale omdrejningspunkter

Kvale beskriver, at den teoretisk ramme til fortolkningen af meningen, vil være tilbøjelige til 

at overskride interviewpersonernes selvforståelse (38). I dette afsnit  fortolkes dermed de to 

centrale omdrejningspunkter i lyset af undersøgelses hermeneutiske kontekst, i en dialog med 

eksisterende litteratur på området i forhold til sygeplejerskens oplevelse af støj og hvorledes 

støjen påvirker hendes arbejde på intensiv.

Der er brugt følgende forfattere til at belyse og fortolke fundene.
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Aaron Antonovsky f1923-♱1994 var professor i medicinsk sociologi og har defineret  sin teori 

om oplevelse af sammenhæng, udpluk af hans teori vælges, idet han udtaler sig om hvordan 

mening søges og findes for at håndtere hverdagen. Hans teori bruges til at belyse mening.

Knud Ejler Løgstrup f1905-♱1981 var dansk filosof og teolog og vælges på baggrund af sit 

grundige forfatterskab i filosofi, etik og religion, idet han har udtalt sig om tryghed. Hans 

tanker bruges derved til at belyse tryghed. For at belyse tryghed videre bruges sygeplejerske 

og forsker Rolf Thorsen, som har skrevet en doktorafhandling omkring tryghed, hvor der 

tages udgangspunkt i hans tekst “Undren omkring tryghed som fænomen”13

Der bruges endvidere videnskabelig viden, som er fundet ved litteratursøgningen beskrevet i 

indledningen, til at belyse tryghed og mening.

I det næste belyses problemformuleringen med et teoretisk blik på sygeplejerskernes 

oplevelse af støj ud fra en teoretisk belysning af de centrale omdrejningspunkter.

6.1 At finde mening
Ordet mening betyder et forhold, en handling eller lignede der opfattes som fornuftig, 

sammenhængende el. rimelig (43). Denne definition kan identificeres i analysen af 

sygeplejerskernes oplevelse af støj, hvor der tegner sig et billede af at sygeplejerskerne søger 

mening med alarmerne og lyde samt forstyrrelser og afbrydelser. 

Antonovsky  forskede i forskellen mellem dødelighed og sygelighed, men hans mest 

fremtrædende forskning handlede om den salutogenetiske model og beskriver hvordan 

mennesker bevarer sundhed og etablerer “oplevelse af sammenhæng” (44). 

Antonovsky  beskriver tre elementer som udgør “oplevelsen af sammenhæng” (OAS). 

Begribelighed, som henviser til i hvilken grad den enkelte opfatter de stimuli, som forståelige, 

struktureret og klare. Håndterbarhed, som definerer de ressourcer der står til rådighed hos den 

enkelte til at klare de krav som stimuli stiller og det trejde element - meningsfuldhed, som 

beskriver om kravene er værd at engagere sig i (44). I forhold til interviewfundene kan disse 

stimuli være støjen som sygeplejerskerne oplever. Gentagne livsoplevelser14  styrker OAS 
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(44). Alle tre sygeplejersker i interviewet har været en del år på intensiv og har derved 

arbejdet i støjmiljøet i flere år. 

Oplevelse af sammenhæng defineres som:

“En global indstilling til tingene, der udtrykker den udstrækning, i hvilken man 
har en gennemgående, blivende, men dynamisk tillid til, at ens indre og ydre miljø 
er forudsigeligt, og at der er stor sandsynlighed for, at alting vil gå så godt, som 
man med rimelighed kan forvente” (44).

Antonovsky  beskriver, at kilden til stress er at finde i den ydre og indre verden, det kan være 

dagligdags irritationsmomenter eller større oplevelser (44). Der skelnes mellem to aspekter i 

en stressfaktor, hvor den enkelte person i første møde med en stimuli, som kaldes primære 

bedømmelse -I, vurderer om denne stimuli er en ikke-stressfaktor eller en stressfaktor og 

herved om personen er i stand til at tilpasse sig. Primære bedømmelse -II er bedømmelse af 

karakteren af stimuli, der nu opfattes som en stressfaktor, om den er negativ eller positiv (44). 

Sygeplejerskerne i interviewene beskriver, at støj opleves som et problem, som irriterende og 

frustrerende, når alarmerne eller forstyrrelserne bliver unødvendige. I lyset af Antonovskys 

teori kan støjen være en stressfaktor for den enkelte sygeplejerske. Sygeplejerskerne i 

interviewene kan se mening (OAS) med alarmer og forstyrrelser hvis de begribelige, 

håndterbare og meningsfulde. Dette kommer til udtryk i nedenstående citat:

“[...] jeg tror da nok det (red:alarmerne) kan påvirke på et eller andet plan, men 
de der nødvendige alarmer som vi jo har og som vi jo ikke rigtig kan leve uden de 
påvirker mig jo ikke fordi de er der jo, de skal jo være der og der er også 
patientsikkerhedsmæssigt at de er der”.

Sygeplejerskerne accepterer alarmerne hvis det betyder noget for patientens helbred og 

sikkerhed, men hvis alarmerne ikke er begribelige, som citatet nedenfor viser, kan oplevelsen 

af sammenhæng svækkes og derved øges muligheden for, at de udvikler negativt  stress. 

Sygeplejerskerne kan derved opleve støj, de unødvendige alarmer og afbrydelser, som en 

stressfaktor.

“[...] alarmerne bare kommer hele tiden fordi den (red:skopet) fortæller at nu 
slog den altså over i den rytme og den rytme, og de alarmer kan jeg blive 
FULDSTÆNDIG hys på fordi det er nogen alarmer som man ikke skal reagere 
på.”

Analysen af interviewene peger på, at meningen med alarmer og forstyrrelser er bærende for 

hvordan støjen takles, her kan argumenteres med Antonovskys definition af oplevelse af 

sammenhæng, hvor der er en tillid til at ens indre og ydre verden er forudsigelig, og 

sygeplejersken hermed kan forudsige, hvordan hendes arbejdsdag vil være.
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Alle sygeplejerskerne er påvirket af støj, men beskriver samtidig at de er gode til at lukke af 

for støjen. Men er de så også det? Observationen viste, at  sygeplejerskerne blev afbrudt og 

forstyrret mange gange, og at de glemte erinder.

En sygeplejerske beskriver hvordan støjen påvirker hende hverdag, 

“Det gør jo faktisk at jeg hører dårligere altså fordi at der er så meget støj her og 
jeg har været til høreprøve hvor at em:: at det så ikke være noget i vejen men eh:: 
jeg hørte udemærket, men jeg er nok, jeg selekterer meget fra og jeg skal sådan 
koncentrere mig og ligesom fokusere på hvad jeg skal høre efter”.

Citatet fremhæver, hvad støjen kan gøre for den enkelte sygeplejerske. Det kunne genfindes i  

analysen af materialet, at  sygeplejerskerne blev påvirket af støjen. Primære bedømmelse -II 

afgør om støjen bliver til positiv eller negativ stress. Det må tolkes som negativt  stress, når 

sygeplejerskerne beskriver, at de glemmer handlinger eller erinder hos patienten, når de 

afbrydes eller forstyrres i deres arbejde. Sygeplejerskerne beskriver en risiko for, at der sker 

fejl hos patienten. Men belægget for at dette sker, kræver dog grundigere forskning. Dog viser 

udenlandsk forskning, at det tyder på, at  der ér en sammenhæng med stress og risikoen for fejl  

(11,33). Det må antages ud fra fundene i interviewmaterialet, at risikoen for fejl kan være 

forbundet med forstyrrelserne og afbrydelserne.

I det næste ses på oplevelsen af tryghed.

6.2 At opleve tryghed
Tryghed betyder det at  være rolig og afslappet i tillid til at  andre beskytter og tager sig kærligt 

af én eller det at være el. føle sig sikker og uden for fare (45). Definitionen genfindes i 

interviewmaterialet, hvor sygeplejerskerne beskriver, at de får tryghed i, at deres kollegaer er 

tæt på samt i alarmerne, som fortæller om patientens tilstand.

Tryghed beskrives som noget vi alle har erfaringer med og henviser i definitionen til det 

relationelle (42,46,47). Beskrivelse af tryghed i litteraturen er dog mangfoldig, og kan 

betragtes som et behov, noget relationelt, som noget værende eller noget som kan skabes 

(42,47). Sygeplejerskerne nævner tryghed i relation til kollegaerne, hvor de beskriver, at de 

oplever tryghed i at vide, at  kollegaerne er tæt på og hjælpen er nær. Trygheden vises i et citat 

af sygeplejersken nedenfor.

“[...] det er nemt at få hjælp, da der hele tiden står en kollega ved siden af, så da 
synes jeg det er utrolig rart at arbejde på en flersengsstue [...] så der er en 
tryghed for mig [...]”
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Thorsen beskriver, at trygheden bæres oppe af en følelse af tilhørighed (42). I relation til 

sygeplejerskerne kan dette ses som, at de tilhører gruppen på flersengsstuen. Tryghedsbegreb 

fremgår af forskningsprojektet  “Tryghed i en forandringstid15. Dette peger på, at  et nutidigt 

tryghedsbegreb på arbejdspladsen omfatter betydning af gode arbejdsrelationer, hvor der er 

gode kolleger (48). Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø har i 2004/5 undersøgt 

danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø, der bl.a viser en stor tillid til, at kollegaer 

hjælper hinanden med at løse problemer eller svare på spørgsmål. Projektet16 viste endvidere 

at indflydelse, social støtte, belønning, forudsigelighed, mening og krav er bærende for et 

godt psykisk arbejdsmiljø (49). Hermed argumenteres for, at trygheden i relation til 

sygeplejerskerne på flersengstuen opnår dette igennem arbejdsrelationerne.

Ordet tryghed relateres til sikkerhed hvis det oversættes til engelsk17. Om tryghed og 

sikkerhed skriver K. E. Løgstrup, 

“Der er forskel på tryghed og sikkerhed, hvor meget de to ord end bruges i flæng. 
Der er hvile i trygheden, der er oprejsning i sikkerheden. I trygheden er sindet 
vendt imod hvad - eller hvem - der giver tryghed, så man følgelig er beskyttet, 
udenfor fare. I sikkerheden er farer og risici afværgende - af hvad man har fået i 
ryggen. Den trygge kan give sig hen. Den sikrede er urørlig, han kan tillade sig 
mangt og meget.” (47).

Trygheden adskiller Løgstrup fra sikkerhed. I citatet  beskriver Løgstrup at trygheden er 

knyttet til et andet menneske eller forhold, der kan give tryghed. Sikkerheden er knyttet til at 

være beskyttet. Når sygeplejerskerne taler om tryghed kan der derved være tale om flere 

betydninger. Betydninger som hænger sammen med relationen til kollegaerne, hvor 

sygeplejersken kender egne følelser og sårbarhed. I Løgstrups terminologi giver trygheden 

hvile og beskyttelse og oplevelsen af at være uden for farer, dette kan være begrundelse for, at 

sygeplejerskerne finder og oplever tryghed på flersengsstuen. Kollegaerne er tætte på, og som 

observationen viste, var hjælpen nær i forbindelse med akutte situationen, eller når der blev 

råbt om hjælp, og de fik dermed hjælp med det samme. Løgstrup beskriver, at  den trygge kan 

give sig hen, dermed kan sygeplejersken hvile i sig selv og koncentrere sig om sit arbejde 

omkring patienten. Sygeplejerskerne oplever ligeledes tryghed i alarmerne, dette kan lægges 

op ad Løgstrups beskrivelse af sikkerhed, idet der heri ligger, at sikkerhed er en afværgning af 

farer og risici. Dermed kan alarmerne virke som en sikkerhed og dermed forsikre 
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16 Projektet omfattede 3.517 lønmodtagere i alderen 20-60 år (49)
17 tryghed oversat til engelsk = safety, security, peace of mind, comfort hentet fra ordbogen.dk (50)



sygeplejerskerne om, at de advares, når det sker ændringer i patientens fysiologiske tilstand. 

Der kan argumenteres for, at alarmerne virker som en sikkerhed, idet der heri ligger, at 

sygeplejersken føler sig urørlig, dvs. sygeplejersken kan læne sig op  ad alarmerne som 

sikkerhed og derved føle sig tryg. Med alarmerne som sikkerhed er sygeplejersken urørlig i 

forhold til risikoen for fejl, da de giver budskab, når der sker ændringer i patientens tilstand. 

Sikkerheden giver tryghed, men er alligevel ikke nogen garanti for at der ikke sker fejl. 

Løgstrups beskrivelse af sikkerhed, kan genfindes i Thorsens forskning hvor der henvises til 

kontroltrygheds to dimensioner. De to dimensioner er at vide, at den enkelte klarer tingene og 

vide, at andre klarer tingene for den enkelte (47). Her i ligger, at sygeplejersken stoler på at 

alarmerne vil alarmerer og at sygeplejersken kan håndtere disse.

En sygeplejerske beskriver utryghed som ses fremtrædende i nedenstående citat: 

“[...] det er enormt stressende også fordi jeg er utryg ved de der pumper fordi de 
er nye og jeg har ikke været her så meget efter at de er startet [...]”.

Sygeplejerskerne beskriver en utryghed i forhold til noget som er nyt, hvormed alarmerne 

bliver ukendte. Hvis dette holdes op mod Løgstrups beskrivelse af tryghed, findes 

begrundelse for at det nye giver utryghed, idet man ikke er beskyttet og dermed ikke oplever 

hvile, ligeledes ikke sikkerhed, da sygeplejersken ikke er fri af farer og risici. Det genfindes 

endvidere i projektet “Tryghed i en forandringstid”, at forandringer skaber utryghed (48).

Dette bidrager med en forståelse af, hvordan flersengsstuen fungerer som tryghedsskabende 

for sygeplejerskerne, idet trygheden ikke skabes men ér, samt hvordan trygheden kan ses i 

relation til Løgstrup.

I det næste diskuteres den valgte metode.
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KAPITEL 7 - DISKUSSION AF METODE

Dette kapitel indeholder diskussion af metoden. Diskussionen af metoden er inspireret efter 

K. Malteruds artikel til at vurdere kvalitative undersøgelse (51) samt Kvale (38). 

7.1 Reliabilitet og validitet
Kvale beskriver, at  reliabilitet  vedrører konsistensen og troværdigheden af fundene, og 

validiteten refererer til sandheden af fundene (38). Disse begreber ses i forhold til 

indeværende undersøgelse.

Som beskrevet i kapitel 2 er forforståelsen vigtigt i forhold til at fortolke tekster. Gadamers 

hermeneutik som grundlag har betydet, at jeg har arbejdet bevidst med forforståelsen i hele 

processen fra litteratursøgning til analyse og fortolkning. I relation til egen forforståelse har 

det været vigtigt at forholde sig åben i hele processen og hele tiden forholde mig kritisk til 

min analyse og fortolkning. Jeg kender intensiv afdeling grundigt, og det har vist  sig som en 

fordel i forhold til at erkende og forstå flersengsstuen i observationen. Det har ligeledes givet 

mulighed for i interviewene, at forstå den kontekst hvor ud fra sygeplejerskerne taler. Dog kan 

der være aspekter, som netop af denne årsag ikke er set, da der kan være områder, hvor jeg 

ubevidst ikke har forholdt mig åben. 

Undersøgelsens videnskabsteoretiske udgangspunkt søger at opnå den fordomsfri beskrivelse 

af fænomenet (sygeplejerskernes oplevelse af støj). Man kan som kritiker indvende, at  dette 

ikke er muligt, idet vi altid vil se fænomenet i egen horisont med vores historie jf. Gadamer, 

og det kan påvirke det undersøgte. Denne fordomsfrihed skal ikke opnås ved et absolut  fravær 

af forudsætninger, men netop sættes i parentes ved en kritisk analyse af egne forudsætninger 

(36,38).

I forhold til specialets litteratursøgning, for at indkredse problemet, ville flere databaser 

givetvis have bidraget med yderligere resultater til at  belyse problemet, det vurderes dog, at 

de valgte databaser kommer omkring problemet og søger bredt, idet der fremkom mange 

dupletter i søgningerne.
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Under validitet hører også, om formidlingen af undersøgelsesresultaterne er troværdig, 

forstået på den måde om resultaterne er velargumenterede, og dermed kan opfattes som 

sandsynlige (38). I dette speciale er dette tilgodeset ved at medtage citater, som kan ses som 

eksemplariske i forhold til den sammenhæng, de anvendes i. 

I dette speciale er sygeplejerskens oplevelse i centrum og det giver således ikke mening at 

diskutere, hvorvidt disse oplevelser er sande, fordi oplevelser af natur er at  betragte som 

subjektive, og er sande for dem, hvis oplevelser der er tale om. Formålet  er derfor heller ikke 

at udlede en objektiv sandhed vedrørende interviewpersonernes oplevelser, men derimod at 

udlede sandsynlige og velargumenterede tolkninger i forhold til det undersøgte område, 

hvilket således menes at være opfyldt. 

Validitet i transkriptionsprocessen er en styrke, fordi jeg selv har forestået transskriberingen, 

derved kan det bedre sikres at det talte ord er nedskrevet ordret. Ligeledes har jeg under 

analyseprocessen været opmærksom på eventuelle gentagelser og pausers betydning for 

tolkningen, ligesom jeg har været opmærksom på, hvilken stemning der var under de 

pågældende passager i selve interviewsituationen. Således er meningen af interview-

personernes udsagn vurderet i sammenhæng med det talte ord og nonverbale betydninger. 

Derfor har jeg fungeret som instrument for undersøgelsen, hvilket Kvale fremhæver som 

væsentligt for validiteten i kvalitativ forskning. 

En grundig velforberedt og veldokumenteret analyse er det, der kendetegner videnskabeligt 

arbejde (51). Det ligger i undersøgelsens hermeneutiske ramme, at fortolkningsprocessen 

fortsætter i en uendelig proces. Dermed kan man ikke sige, at  emnet er endeligt belyst, men 

det vurderes, at  der er opnået en øget indsigt og en ny forståelse jf. hermeneutikken. Det kan 

altid diskuteres, hvorvidt analysestrategien i tilstrækkelig grad er forklaret eksplicit. Det 

vurderes, at det i dette specialet har været muligt at følge de væsentligste overvejelser 

herunder valg og fravalg i løbet af forskningsprocessen. Dette ses som en styrke, fordi det gør 

undersøgelsen transparent og troværdig. Ud fra meningskondenseringen af interviewene 

sprang temaerne. Disse temaer blev brugt til at  analysere observationen. Idet observationen 

fungerede til kvalificering af interviewspørgsmål, kan der være tale om en fortolkningsfejl, da 

spørgsmålene er dannet bl.a. på baggrund af observationen. Dog har analysen af interviewene 
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gennem meningskondenseringen ført til temaer, som ikke er en direkte del af interviewguiden 

og dermed er analysen holdbar. 

Metodetriangulering omfatter brug af to eller flere metoder som valideringsinstrument for at 

styrke fundene og overkomme svagheder (52). Interviewanalysen har bragt ny viden omkring 

sygeplejerskens oplevelse af støj i form af temaerne, og derved er observationen brugt som 

validering af fundene ved at se om temaerne kunne genfindes i observationen. På denne måde 

virker de to metoder til at styrke fund og minimere fortolkningsfejl.

Der er valgt, at foretage en teoretisk fortolkning af de centrale omdrejningspunkter som 

fremkom i analysen. De centrale omdrejningspunkter fortolkes i et begrænset perspektiv, det 

er derfor muligt, at flere teoretikere kunne udvide dette perspektiv. Ligeledes er jeg 

opmærksom på at der ved henvisning til dele af eksempelvis Løgstrups og Antonovskys 

arbejde, ikke er tale om, at  deres værker eller blot de beskrevne begreber er beskrevet 

udtømmende. De udvalgte dele findes alligevel at være troværdigt beskrevet og anvendt.

Udvælgelsen af interviewpersoner er et vigtigt element i undersøgelsen, og er tæt relateret til 

spørgsmålet om validitet (51). I forhold til det kvalitative interview vurderer jeg, at 

interviewpersonerne har haft gode vilkår til at  fortælle om deres oplevelser om støj, og at 

mange aspekter er blevet berørt, men det anses også for muligt, at emnet ikke er udtømt, og at 

der stadig eksisterer mange oplevelser, som ikke er medtaget. Dette kan skyldes, at jeg er 

novice som interviewer, og derved ikke har fået alle perspektiver omkring støj belyst. Det er 

valgt at sætte grænsen for varigheden af interviewet til 45 minutter. De udførte interviews 

varighed var 29-39 minutter, hvilket betyder, at interviewet ikke blev afbrudt, men varede til 

emnet var udtømt. Dette styrker kvaliteten af fundene.

Eget grundlag som intensiv sygeplejerske og den videnskabelige viden fra litteratur-

gennemgangen har dannet  grundlag for at udarbejde interviewguiden, og det vurderes, at 

spørgsmålene har bibragt  viden om sygeplejerskerne oplevelse af støj, som giver et grundigt 

billede af støjen. Endvidere har jeg som interviewer fulgt sygeplejerskerne spor i samtalen og 

derved fået deres beskrivelse af støjen, som de ser den, og dermed hvad de finder vigtigt at 

fortælle. Dette følger godt i tråd med Kvale beskrivelser om udarbejdelsen af script/

interviewguide (38). Jeg er i arbejdet med specialet blevet opmærksom på, at støj som ord er 

meget komplekst. Jeg tager udgangspunkt i arbejdstilsynets definition af støj. Arbejdstilsynet 
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taler om støjbelastning og relaterer dette til decibel, men det kan kritiseres, at støj ikke 

opleves ens fra person til person. Dog anses det ikke at have givet ugyldige fund, idet 

sygeplejerskerne er adspurgt, hvad de oplever som støj og derved tager udgangspunkt i den 

enkelte sygeplejerskes definition af støj. Jeg ville dog i et videre arbejde med oplevelse af 

støj, undersøge ordet støj nærmere. 

Undersøgelsen er løbende gennem hele processen søgt valideret. Kvale anbefaler, at man 

overvejer geninterviewe for at uddybe og validere sine resultater. Dette har ikke været muligt 

ud fra undersøgelsens tidsperspektiv, men i løbet af analyseprocessen har det ind imellem 

stået klart, at en uddybning af visse spørgsmål havde medført øget indsigt. 

Metoden som er anvendt i specialet  har vist sig anvendelig til at svare på 

problemformuleringen og at specialet har undersøgt det som var tiltænkt. På baggrund af 

ovenstående vurderes den interne validitet høj. 

7.2 Generaliserbarhed
En diskussion om hvem og hvad undersøgelsens fund relateres til er en nøglekomponent for 

ekstern validering af kvalitative studier (51). Fundene skal kunne overføres og anvendes på 

andre afdelinger, end den oprindelige kontekst. I kvalitative studier er formålet i forhold til 

ekstern validering at konstatere, hvorvidt studiet kan gælde i andre opsætninger (51). 

Antallet af interviewpersoner blev valgt ud fra undersøgelsens tidsperspektiv. Det er muligt, at 

jeg havde opnået et mere nuanceret billede, hvis flere sygeplejersker var blevet interviewet og 

hvis der havde være mere bredde på deres erfaring med intensiv. Spørgsmålet er, om 

undersøgelsens resultater er generalisérbare. Kvale problematiserer den vægt, der lægges på 

kravet om generalisérbarhed (38), idet han beskriver, hvorledes dette krav har rødder i en 

positivistisk videnskabsopfattelse med baggrund i statistik og som stiller krav om et stort  antal 

interviewpersoner. Modsætningen er en humanistisk opfattelse af den enkelte situations 

unikke karakter (38). Som beskrevet i metoden argumenterer Kvale for, at en person kan være 

nok, det afhænger af spørgsmålet som stilles. Det vurderes, at  tre sygeplejersker har bidraget 

til belysning af problemformuleringen.
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Emnet kunne blive udforsket yderligere, hvis der vælges flere afdelinger og dermed får et 

bredere perspektiv på oplevelsen af støj. Dette har dog ikke være muligt indenfor tidsrammen.

I forhold til observationen kan det diskuteres om en dags observation er nok, samt om et andet 

observationstidspunkt (aften eller nat) også ville være relevant. Dog har formålet med at 

bruge observationen været at beskrive scenen, hvori støjen udspiller sig samt for at  kvalificere 

spørgsmålene til interviewet. Hermed vurderes, at en dags observation har været tilstrækkelig. 

Samtidig er observationen brugt til at se om temaerne fra interviewene kunne genfindes. I 

forhold til det valgte observationstidspunkt, vurderes det at være relevant at bruge dagtiden, 

idet sygeplejerskerne i interviewene beskriver at dagtiden er mest begivenhedsfyldt. 

Specialets design ville være muligt at opsætte i andre forhold, men afdelingskulturen vil 

formentlig være forskellig, hvorved det ikke er givet at fundene vil være ligeså. Malterud 

argumenterer for, at intet studie kan producere fund, der er universelt gældende, men at man i 

studiet bør vise en grundig overvejelse af hvilken grad overførbarheden gælder (51). Det 

anses for gældende at  fundene er overførbare, idet studiets design er fremlagt, så det er synligt 

for læseren, hvordan fundene er fremkommet. Den eksterne validitet i nærværende 

undersøgelse afhænger af resultaternes relevans for og anvendelighed i praksis, og er derfor 

også en vurdering af, hvorvidt undersøgelsen har bidraget med ny viden. Undersøgelsens 

resultater menes at bidrage med ny viden, idet betydende forhold omkring sygeplejerskens 

oplevelse af støj på en flersengsstue på intensiv er italesat og beskrevet, hvilket ikke tidligere 

er gjort. Resultaterne kan derfor ses at være valide under de givne omstændigheder. 

Resultaterne er derfor relevante for praksis. En større undersøgelse end den nærværende 

undersøgelse kan imidlertid også medvirke til opmærksomhed på tiltag, som findes 

betydningsfulde at indføre i gældende praksis. 
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KAPITEL 8 - KONKLUSION

I dette kapitel konkluderes specialet i forhold til problemformuleringen: Hvorledes oplever 

sygeplejersken støj og hvordan påvirker støj sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på 

intensiv?

Specialets omdrejningspunkt er sygeplejerskernes oplevelse af støj. Der argumenteres i 

indledningen via systematisk litteraturgennemgang for, at  støjen er en faktor, som man på 

intensiv afdeling ikke kan komme uden om. Der er maskiner, akut dårlige patienter og derfor 

meget aktivitet. Sygeplejersken der passer patienten udsættes for støj på intensiv, men en 

kritisk vurdering af de udvalgte artikler til litteraturgennemgangen peger på manglende viden 

omkring sygeplejerskernes oplevelse af støj. Men den lille mængde litteratur der omhandler 

dette beskriver, at sygeplejersken bliver påvirket, og dette kan få betydning for præstationen 

og arbejdet med patienten, og kan betyde øget risiko for fejl og fejlmedicinering samt 

medvirke til stress hos sygeplejersken.

På baggrund af dette bliver specialets fokus hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan 

støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv? 

Det tages afsæt i en hermeneutisk - fænomenologisk tilgang til problemformuleringen. Den 

hermeneutiske tilgang bruges, idet den omhandler fortolkningen, dette bruges til at opnå en ny 

forståelse igennem horisontsammensmeltning. Den fænomenologiske tilgang omhandler at 

finde frem til interviewpersonens egen verden, som de oplever den, i forhold til et fænomen 

(støj). Disse tilgange er ikke metoder til at svare på problemformuleringen, men skal forstås 

som en erkendeposition hvor ud fra der svares. 

Til at svare på problemformuleringen tages afsæt i et  kvalitativt design med observation på en 

flersengsstue og semistruktureret interview med tre sygeplejersker.

Gennem meningskondensering af materialet fremkom tre temaer; at finde tryghed og leve med 

uro, at finde mening med alarmer og lyde og at blive forstyrret og afbrudt. I forhold til temaet 

at finde tryghed og leve med uro kan det konkluderes, at sygeplejerskerne oplever 

flersengsstuen som et trængt sted, og som et rum der er kaotisk med mange mennesker og 
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meget udstyr. Det kan konkluderes, at sygeplejerskerne beskriver en tryghed i, at kollegaerne 

er tæt på og hjælpen derved er tæt. 

I forhold til temaet at finde mening med alarmer og lyde konkluderes, at  sygeplejerskerne 

definerer støjen som alarmer fra udstyret, trafikken, forstyrrelser og afbrydelserne af 

mennesker på stuen. Støjen i form af alarmer påvirker sygeplejerskerne, men alarmer som 

ikke giver nogen mening er et specielt frustrerende og stressende element. Samtidig 

konkluderes, at sygeplejerskerne finder, at alarmenerne er vigtige for at kunne passe patienten 

og beskriver, at de giver tryghed. 

I forhold til temaet at blive forstyrret og afbrudt kan det konkluderes, at sygeplejerskerne 

relaterer dette til risikoen for at lave fejl hos patienterne. At blive forstyrret og afbrudt handler 

om, at blive taget ud af det sygeplejersken er igang med. Endvidere konkluderes, at 

sygeplejerskerne finder, at det er stressende at blive forstyrret og afbrudt og ønsker en mening 

med de afbrydelser og forstyrrelser, de udsættes for på stuen. 

De tre temaer bindes sammen af to centrale omdrejningspunkter mening og tryghed som 

fortolkes i lyset af teori. I forhold til mening som ses i Antonovskys teori om oplevelse af 

sammenhæng konkluderes, at  sygeplejerskerne ved at opleve mening med alarmer og lyde 

samt forstyrrelser og afbrydelser kan håndtere disse. Hvis sygeplejerskerne derimod ikke kan 

finde meningen med disse, opstår der en risiko for at udvikle stress eller påvirkes heraf, der 

kan forbindes med risikoen for at lave fejl hos patienten. I forhold til tryghed der ses i lyset af 

Løgstrups beskrivelse af tryghed, kan det  konkluderes, at trygheden adskiller sig fra 

sikkerhed. Det kan konkluderes, at trygheden er knyttet til et andet menneske eller forhold, 

der kan give tryghed og sikkerheden er knyttet til at være beskyttet. Det kan konkluderes, at 

sygeplejerskerne oplever tryghed på flersengsstuen, da de oplever hvile og beskyttelse og 

oplever at være uden for farer, idet kollegaerne er tæt på. Derved kan sygeplejersken give sig 

hen og koncentrere sig om sit  arbejde omkring patienten. Det kan konkluderes, at sikkerhed er  

at sygeplejerskernes oplever tryghed i alarmerne, da der heri ligger en afværgning af farer og 

risici. Dermed kan alarmerne virke som en sikkerhed og forsikre sygeplejerskerne om, at de 

advares, når det sker ændringer i patientens tilstand. Det kan konkluderes at sikkerhed giver 
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sygeplejersken en følelse af urørlighed, dvs. sygeplejersken kan læne sig op ad alarmerne som 

sikkerhed og derved føle sig tryg. 

Specialets design har frembudt med fund i forhold til problemformuleringen og det 

konkluderes, at  have været en brugbar metode til belysning af sygeplejerskers oplevelse af 

støj og hvordan støjen påvirker hendes arbejde på en flersengsstue.
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KAPITEL 9 - PERSPEKTIVERING

Der perspektiveres i dette kapitel på den fremkomne viden i henhold til hvorledes 

sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en 

flersengsstue på intensiv?

Den fremkomne viden kan på individplan bruges til at  se på at oplevelsen af støj er mere 

nuanceret end problembaggrunden beskrives, hvor der påvises en sammenhæng mellem højt 

lydniveau og stress. Igennem dette studie er opnået bevidsthed om at lydniveauet naturligvis 

skal begrænses for både patient og sygeplejerskes skyld, idet det høje lydniveau er medvirken 

til negative påvirkninger. Dog definerer sygeplejerskerne støjen meget forskelligt og ikke kun 

i relation til lydniveauet. Men i lyset af sygeplejerskernes beskrivelser omkring afbrydelser og 

forstyrrelser fra kollegaer og alarmer er dette en ligeså betydningsfuld del og en del af den 

støj som sygeplejerskerne oplever. Dette studie kan derfor betyde for praksis, at der i 

sygeplejekollektivet opnår en øget bevidsthed om forstyrrelser og afbrydelser på en 

flersengsstue på intensiv og at netop  mening og tryghed på flersengsstuen giver alarmer, 

forstyrrelser og afbrydelser betydning. Ligeledes kan den enkelte sygeplejerske blive bevidst 

om, at hun selv er en del af disse afbrydelser og forstyrrelser, hvorved der kan sættes fokus 

på, at begrænse disse, samt give anledning til diskussion om dette i sygeplejekollektivet.

På afdelingsniveau kan dette speciale bidrage til diskussionen om og planlægningen af 

enestuer vs. flersengstuer, idet der ligger flere nuancer i denne diskussion med hensyn til 

beskrivelse af tryghed og sikkerhed gennem den tætte kontakt med kollegaer og 

samarbejdspartnere. Endvidere kan specialet  understøtte, at der er behov for en forbedring af 

arbejdsmiljøet på en flersengsstue for at minimere disse forstyrrelser og afbrydelser som 

sygeplejerskerne beskriver.

Fundene kan give indsigt i at der i rammerne omkring at  passe den intensive patient, er behov 

for, at der kan skabes tryghed for sygeplejersken. Herved menes, at det er vigtigt at sætte 

fokus på oplevelsen af tryghed, hvor kollegaerne ikke er tæt på med henblik på at skabe 

rammer, hvor trygheden er let tilgængelig.
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Ligeledes kan dette medvirke til, at der i indkøbet af det tekniske udstyr sættes krav om, at de 

unødvendige alarmer kan fjernes eller minimeres, og at det tekniske udstyr udvikles således, 

at alarmerne bliver mere nøjagtige og præcise.

På et samfundsøkonomiskniveau kan specialet sætte fokus på, at det mangler viden omkring 

afbrydelsernes og forstyrrelsernes betydning for patientsikkerhed og risikoen for fejl hos 

patienten. I 2008 blev der indberette 6783 medicineringsfejl via utilsigtede hændelse rapporter 

i Danmark. Halvdelen af fejlene er udført af sygeplejersker (53). I et helt nyt 

observationsstudie fra Australien undersøges 98 sygeplejerskers administation af medicin og 

finder, at hver afbrydelse er associeret med 12.1 % forøgelse i risikoen for fejl og at  der var 

afbrydelser i 53 % af alle administrationerne (4271 administrationer blev observeret). Der 

skete fejl i 75 % af administrationerne (54). Dog kan argumenteres, at det i intensivt regi er 

umuligt at undgå afbrydelserne, idet  alarmer og afbrydelser kan være af livsvigtig karakter, 

hvilket underbygges af dette speciale hvor alarmer og afbrydelse/forstyrrelser, som giver 

mening for sygeplejerskerne, ikke er generende, men derimod tryghedsskabende. I dette 

speciale konkluderes, at sygeplejerskerne bliver irriteret og frustreret over alarmer og 

forstyrrelser/afbrydelser som ikke giver mening, og som derved er unødvendige. Der skal 

derved arbejdes på at disse mindskes, for derved, så vidt muligt, at undgå den store 

patientsikkerhedsrisiko som forstyrrelserne indebærer.

I den samfundsøkonomiske debat om enestuer vs. flersengsstuer skrives i analyserapporten af 

de nye danske storsygehuse med henblik på bl.a. den acceptable størrelse patientstuer, som er 

afgivet af Regeringens ekspertpanel, at der pr. patientplads ønskes 33-35 m2 til rådighed (55). 

Som reaktion på dette, interviewes den amerikanske arkitekt og forsker i hospitalsindretning 

Roger Ulrich i en artikel i Dagens Medicin, og beskriver, at der skal bygges 100 % enestuer 

og de skal være store. Fordelene vil være bedret  patientbehandling og nedsat smitte (56). 

Givetvis er flersengsstue billigere, da der kan sparres på pladsen samt bruges færre 

personaleressourcer, men i forhold til dette speciales viden, kan der hermed argumenteres for, 

at diskussionen skal nuanceres. I forlængelse af risikoen for fejl vil flersengsstuen uden tvivl 

være mere risikofyldt, idet flersengsstuen indeholder flere forstyrrelser og afbrydelser blot i 

sin kraft af de mange mennesker og patienter på samme sted. Endvidere fremtræder det i 

specialet, at flersengsstuen opleves som trængt og kaotisk, men samtidig opnår sygeplejersken 

en tryghed i det tætte samarbejde med kollegaerne.
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BILAG 1 - Eksempel på vurdering af artikler
Vurderingseksempel 1/2

Titel 

Titelvurdering
Forfattere

 År
Tidsskrift 

“Severely ill ICU patients recall of factual events and unreal experiences of 
hospital admission and ICU stay - 3 and 12 months after discharge” 

Titlen lever op til indholdet i artiklen, og indeholder sigende nøgleord
Lennart Löf, Lars Berggren og Gerd Ahlström, Sverige.

2006
Intensive and Critical Care Nursing.

Abstract vurdering Resumere kort og klart hovedpointerne i artiklen

Introduktion vurdering Introducerer problemet grundigt med kilder

Metode vurdering Kvalitativt studie, interview *2 -  3 og 12 mdr efter udskrivelse, 
12 patienter som havde været respiratorbehandlet i mere end 3 dage, 9 inkluderes 

(3 ønskede ikke at medvirke), 3 kvinder og 6 mænd, Alder 42-77 år. Interviewet 
betød at patienterne skulle fortælle - narrativt. 

Content analysis bruges induktivt og deduktivt.
Metoden beskrives gennemskueligt og klart. Etiske overvejelser præsenteret.

Resultat vurdering Temaer fra indholdanalyse fremkaldes - non-recall, recall, fragmentary memories 
af factuel experiences and unreal experiences. Logisk og underbygget beskrivelse 

af fund. 

Diskussions vurdering Indeholder metodediskussion og begrænsninger og styrke vurdering af studiet. 
Fund diskuteres gennemsigtigt og transparent.

Perspektiverings 
vurdering

Artiklen perspektiverer fund i diskussionen med baggrundslitteratur. Forfatteren 
ønsker mere forskning i konsekvenserne af at huske/ikke-huske.

Mai-Britt Hägi-Pedersen, 20085091
KANDIDATSPECIALE

___________________________________________________________________________                           

__________________________________________________________________________________________
Side 70 af 78



Vurderingseksempel 2/2

Titel 

Titelvurdering
Forfattere

 År
Tidsskrift 

“A journey in quest of meaning: a hermeneutic-phenomenological study on living 
with memories from intensive care”

Titlen lever op til indholdet i artiklen, gode nøgleord.
Sissel L Storli, Anders Lindseth og Kenneth Asplund, Norge.

2008
Nursing in Critical Care.

Abstract vurdering Klart abstract, klare beskrivelse af artiklens fund.

Introduktion vurdering Baggrunden er god og underbygget af kilder.

Metode vurdering Kvalitativt studie, dybde interview 10 år efter udskrivelse ud fra Van Manen og 
Dahlberg.

10 patienter, 3 kvinder og 7 mænd. Alder 28-70 år
Teoretisk/filosofisk fundering fremlægges i forhold til fænomenologien samt 

teoretisk forholden sig til fortolkningen at tekst. 
Analysen transparent fremlagt.

Etiske overvejelser tilstede.

Resultat vurdering Tre hovedtemaer. Looking back, Ten years later, og the journey.
Underbygges med citering og logisk fremstillet. Transparens god.

Diskussions vurdering Fundene diskuteres med udvalgte kilder samt Merleau-Ponty. Gennemarbejdet. 
Indeholder ligeledes metodediskussion. 

Perspektiverings 
vurdering

Grundig
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BILAG 2 - Flersengsstuen som grafik
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BILAG 3- Interviewguide
Præsentation af mig selv. 

Præsentation af specialet, incl. gentagelse af vilkårene for deltagelse i interviewet. 

Hvad mener jeg med støj? Inddrager arbejdstilsynets definition.

( Båndoptager tændes)

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål

Hvem er sygeplejersken? ‣Hvor gammel er du?

‣Hvor længe har du været uddannet?

‣Hvor mange år har du været på intensiv?

‣Hvilke vagttyper har du typisk?

‣Har du nogle særlige interesser inden for intensiv?

‣Kan du fortælle mig om der er noget der optager dig mere end 

andet i din arbejdsdag?

Hvordan oplever sygeplejersken 
hverdagen på en flersengsstue på 

intensiv? 

‣Kan du fortælle mig om, hvordan du oplever hverdagen på en 
flersengsstue?

‣Kan du sige noget mere om det? Kan du beskrive en situation, 
hvor du har oplevet det?

‣Oplever du nogen forskel i dit arbejde, når du arbejder på enestue 
vs flersengsstuen? Kan du uddybe det...? Du mener altså...?

Hvordan kommer støj til udtryk i en 
flersengsstue?

‣Hvilke lyde hører du?

‣Kan du beskrive hvordan lydene kommer til udtryk på en 

flersengsstue? Kan du give eksempler?

‣Er der lyde som skærper din opmærksomhed? Er der lyde som 

begrænser din opmærksomhed?

‣Hvad oplever du som støj?

Observationerne af sygeplejersken 
ageren på flersengsstuen

‣Husker du noget særligt fra dagen i går (observationerne)? Kan du 
uddybe det? 

‣Hvad skete der i situation x, hvor…?

‣Jeg så at…, og du handlede…? Kan du beskrive situationen for 

mig? 
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Hvilke psykosociale konsekvenser 
har støj på sygeplejersken?

‣Hvordan påvirker støj dit almindelige arbejde på intensiv? Kan du 
uddybe det?

‣Tager du det med hjem?

‣Er det noget der påvirker din koncentration? Kan du uddybe det? 

Du mener altså...?

‣Er det lyde der er mere generende end andre? Hvordan påvirker 

det dig?

‣Påvirker støjen på flersengsstuen dit samarbejde med kollegaer?

‣Er der situationer hvor støjen påvirker mere end andre?

H v i l k e k o n s e k v e n s e r s e r 
sygeplejersken at dette har for 

patienten og behandlingen af 
patienten?

‣Hvordan påvirker støjen dit arbejde hos patienten? 

‣Kan støjen betyde noget for risikoen for fejl hos patienten? Kan 

du give eksempler? 

‣Er der situationer hvor du bevidst ignorerer alarmer eller lyde?

‣Er det sket at dine kollegaer måtte gøre dig opmærksom på 
alarmer og lyde?

H v o r d a n p å v i r k e r s t ø j 
sygeplejersken i en akut situation?

‣Hvilken betydning har støj i en akut situation?

‣Kan du fortælle om en oplevelse, hvor støjen har påvirket din 

handlen i en akut situation?

Har sygeplejersken tænkt over 
hvilke konsekvenser støj har for 

hendes fremtidige virke?

‣Tror du, at støj vil have en betydning for dit fremtidige arbejde?

‣Har du tænkt over om støjen kan påvirke dig således,  at du føler 

dig stresset? Uddyb…!

Forskning viser at størstedelen af 
støjen stammer fra personalets 

kommunikation.

‣Hvad tænker du om det faktum, at den største del af støjen 
kommer fra personalet? 

‣Kan du fortælle, hvordan dine kollegaers kommunikation på 
flersengsstuen påvirker dig? 

‣Mindes du oplevelser hvor kommunikation mellem dine kollegaer 
har påvirket din koncentration?

Hvordan ser sygeplejersken på 
fremtiden?

‣Hvordan ser du på fremtiden? Ser du muligheder for at ændre 
støjniveauet på en flersengsstue?

Støttespørgsmål under interviewet; Kan du beskrive det for mig? Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvordan 
erindrer du det? Hvordan oplevede du det? Du mener altså? Samt brug af AKTIV LYTNING.

Afrundning: Jeg tror, at jeg har fået svar på det, jeg gerne ville vide. Er der noget, du gerne vil 

tilføje eller spørge om, inden vi slutter? 

Endnu en gang mange tak for, at du ville deltage. 

( Båndoptager slukkes).
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BILAG 4 - Datatilsynet

   cjv
   19/10/10
  
 2010-41-4435

Ikke anmeldelsespligt

Undertegnede rettede dags dato telefonisk henvendelse til Mai-Britt Hägi-Pedersen.
Forespurgt, oplyste MH, at dennes projekt ikke vil indeholde personhenførbare oplysninger.

Undertegnede vurderede på baggrund af telefonsamtalen, at projektet ikke vil indeholde 
oplysninger, som gør dette anmeldelsespligtigt.

 Det aftaltes således, at Datatilsynet hermed betragter anmeldelsen som bortfaldet.

Undertegnede lovede at fremsende kopi af dette telefonnotat.

Sagen afsluttes hermed.

Chanett Jensen Vodder
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BILAG 5 - Brev til afdelingsledelsen.
1. feb 2010

Afsnitsledelsen 

Intensiv afdeling XX 

Regionshospitalet XX

 

I forbindelse med mit kandidatspeciale er jeg igang med at undersøge hvordan støj opleves af 

sygeplejerskerne. Jeg har i en tidligere opgave arbejdet med patientoplevelsen af støj på 

intensiv og fundet, at patienterne erindrer støjen på intensiv efter deres udskrivelse derfra. Mit 

interesseområde er i specialet at undersøge flersengsstuen. 

Da xx og jeg har aftalt dette via telefon, skal dette brev blot ses som formaliseret information.

Undersøgelsen er en del af min specialeafhandling, og det er min plan at observere 

sygeplejerskernes arbejde i to dage i uge 8 og afslutningsvis på dag 2 interviewe tre 

sygeplejersker. Jeg forestiller mig, at interviewene finder sted i afdelingen. Interviewene vil 

blive optaget  på bånd, som efterfølgende vil blive opbevaret aflåst i et skab. Optagelserne vil 

blive destrueret efter brug. Undersøgelsen er anonym, og der registreres derfor ingen navne på 

deltagerne. Oplysninger, der kan afsløre deltagernes identitet, bliver ændrede i den endelige 

afhandling. 

Videnskabsetisk Komité, Region Hovedstaden, er kontaktet, og oplyser, at projektet ikke er 

anmeldelsespligtigt, hverken hos dem eller hos Datatilsynet. 

Jeg vedlægger informationsbrev (informeret samtykke) til sygeplejerskerne vedrørende 

projektet.

Med venlig hilsen 

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Intensiv sygeplejerske, stud. cur.
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BILAG 6 - Informationsbrev til sygeplejerskerne 
8. feb 2010

Kære sygeplejerske på intensiv afdeling. 

Mit navn er Mai-Britt Hägi-Pedersen. Jeg er intensivsygeplejerske, og jeg studerer i øjeblikket 

sygeplejevidenskab ved Århus Universitet. I forbindelse med mit kandidatspeciale er jeg 

igang med at undersøge, hvordan støj opleves af sygeplejerskerne. Jeg har i en tidligere 

opgave arbejdet  med patientoplevelsen af støj på intensiv, og fundet at  patienterne erindrer 

støjen på intensiv efter deres udskrivelse derfra. Mit interesseområde er i specialet at 

undersøge flersengsstuen. 

Jeg vil derfor spørge, om jeg må være til stede på intensivstuen(flersengsstuen) og observere 

dit arbejde. Jeg vil være til stede 2 dage i uge 8, ca. syv timer pr. gang. Jeg vil i løbet af dag 2 

interviewe dig.

Observationerne vil i praksis foregå ved, at jeg er til stede på stuen sammen med 

plejepersonalet. Jeg deltager ikke aktivt i patientens pleje og behandling, men vil observere 

dit arbejde. Jeg vil nedfælde nogle noter, der skal hjælpe mig med at huske mine 

observationer. Noterne og eventuelle svar på spørgsmål, der indgår i min undersøgelse vil 

blive anonymiseret således, at det kun er undertegnede der kender din identitet. 

Personspecifikke detaljer er underlagt min tavshedspligt.

Undersøgelse er en del af min specialeafhandling, og det er mit håb, at du vil medvirke i 

undersøgelsen ved at deltage i et interview á ca. 45 minutters varighed. Det vil foregå i 

afdelingen, og interviewet vil blive optaget på bånd, og disse bånd vil blive opbevaret aflåst 

hos mig. Undersøgelsen er anonym, og dit  navn bliver derfor ikke registreret. Oplysninger, 

der kan afsløre deltagernes identitet, bliver ændrede i den endelige afhandling. 

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og selvom du har givet dit samtykke til at deltage, 

kan du til enhver tid trække dig ud af undersøgelsen. 

Har du spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg 

træffes på tlf.: xxxxxxxx eller e-mail: xx@xx.dk

Med venlig hilsen

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Intensivsygeplejerske, stud. cur. 
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Jeg bekræfter hermed at have modtaget skriftlig og mundtlig information om ovenstående 

undersøgelse og indvilger i at deltage. Jeg er klar over, at det er helt frivilligt  at  deltage, og at 

jeg når som helst kan trække mit tilsagn tilbage. 

Dato: ________________

Underskrift:______________________________________________ 
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