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Resumé 

Dette speciale baserer sig på fund fra feltforskning i fem danske konsultationssygeple-

jerskers praksis. Baggrunden for undersøgelsen er, at konsultationssygeplejersker ud-

nævnes til fremtidens nøglespillere, men at dansk konsultationssygepleje er et sparsomt 

belyst område.   

Undersøgelsen blev gennemført med en fænomenologisk hermeneutisk forståelsesram-

me og omfatter deltagerobservation, deltagerberetninger og interviews. 

Undersøgelsen omfatter to kategorier: Et uopdyrket land og En magtfri praksis. 

Det konkluderes, at konsultationssygeplejerskers sundhedspædagogik til et stigende 

antal ældre vil blive udfordret, og at en tværfaglig samtalekultur er en forudsætning for 

en vellykket forebyggelsesindsats i almen praksis fremover. 

Endvidere konkluderes, at samtale mellem patient og sygeplejerske er en levende vek-

selvirkning mellem patienters hverdagsviden og sygeplejerskers faglige viden. Synet på 

patienten er baseret på en symmetrisk magtrelation mellem patient og sygeplejerske. 

Der peges på, at hvis sygeplejerskefunktionen indeholder laboratoriefunktion, vil dette 

vanskeliggøre den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, og at forskning i mo-

dets betydning vil være relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary: The practice of nurse practitioners – a virgin soil 

This study is based on findings from field work in the practice of five Danish nurse 

practitioners. The study has been undertaken because nurse practitioners are expected to 

be key players in the future, but the practice of Danish nurse practitioners has been sub-

ject to very little examination. 

The approach used in the study is phenomenological and hermeneutic comprising par-

ticipant observations, informant accounts and interviews. 

The study shows two categories: A virgin soil and A practice free of power. 

The health education by the nurse practitioner of an increasing number of elderly people 

will be challenged, and an interdisciplinary conversation culture is a prerequisite of a 

successful health prevention effort in the future. Conversation between patient and nurse 

is an interaction between the everyday knowledge of patients and the professional 

knowledge of nurses. The view of the patient is based on a symmetrical relation of 

power between the patient and the nurse. 

It is pointed out that if the nursing function contains laboratory function, this will make 

the health promotion and prevention effort difficult, and that research of the importance 

of courage would be relevant. 
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1. Introduktion 

Dette speciale handler om konsultationssygeplejerskers praksis. Konsultationssygeple-

jersker udpeges som nøglespillere i fremtidens sundhedsvæsen, og som forudsætning 

for, at patienter fremover sikres høj kvalitet i almen praksis (1). 

Konsultationssygepleje er ikke et nyt fænomen i dansk sygepleje, men hvad er det 

egentlig konsultationssygeplejersker beskæftiger sig med? Hvilke arbejdsopgaver vare-

tager danske konsultationssygeplejersker i dag, og hvordan bidrager konsultationssyge-

plejens virksomhedsområde og faglighed1

Hensigten med specialet er at udvikle viden om danske konsultationssygeplejerskers 

praksis for at nuancere og kvalificere debatten om konsultationssygeplejens nutidige og 

fremtidige rolle i almen praksis. 

 til patientbehandlingen i almen praksis? Dis-

se spørgsmål vil jeg lade være udgangspunkt for at foretage en empirisk undersøgelse af 

hvilket indhold og hvilke handlemåder, der kendetegner konsultationssygeplejerskers 

praksis. 

1.2 Baggrund  

Baggrunden indledes med et kort historisk rids i danske konsultationssygeplejerskers 

praksis. Dernæst følger afsnit om almen praksis og konsultationssygeplejerskers rolle i 

forebyggelsesindsatsen til kronisk syge. Herefter følger et indblik i konsultationssyge-

plejens virksomhedsområde og undersøgelser heraf. Baggrundsanalysen afsluttes med 

konsultationssygeplejens fremtidige uddannelsesperspektiver. 

Baggrundsanalysens litteratur foreligger som bilag (bilag1). 

1.2.1 Konsultationssygepleje – et kort historisk rids 

En gennemgang af konsultationssygeplejerskers fagblade fra 1983-2009 viser, at kon-

sultationssygeplejersker beskriver deres fag, som en vigtig del af den primære sund-

hedstjeneste (2). Konsultationssygeplejersker aflaster og hjælper læger og foretager 

selvstændigt sygeplejerskearbejde til alle aldersgrupper, men er en knap så kendt fag-

gruppe. Konsultationssygeplejersker ser ud til at have fokus på patientens særlige status 

                                                      
1 Merry Scheel anvender begrebet faglighed som et udtryk for at sygeplejens faglighed består af teorier  
 om sundhed, sygdom, forebyggelse, egenomsorg og omsorg, samt dette at kunne reflektere over og an-
vende disse teorier i konkrete praksissammenhænge (34)  
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i almen praksis. I en artikel skrevet i 1973 og genoptrykt i 1984, beskrives forskellen 

mellem konsultationssygepleje og hospitalssygepleje som”… patienternes opretstående civile 

status i modsætning til den sengeliggende” (ibid. 1984 nr.2). Der kæmpes for faglig organise-

ring tilbage i 1950erne, men først i 1970 etableres konsultationssygeplejersker som fag-

lig gruppe med 87 medlemmer (ibid. 1985 nr.1). Tidligere formand i Dansk Sygepleje 

Råd (DSR) Kirsten Stallknecht tilbyder optagelse under navnet Sektion for Sygeplejer-

sker ved Klinik og Lægekonsultationer. Femten år senere i 1985 giver Kirsten Stall-

knecht udtryk for ”… at det har været svært at opnå anerkendelse af, at sygeplejerskearbejdet i læge-

konsultationer har en selvstændig funktion (ibid. 1985, jubilæumsskrift). 

En væsentlig selvstændig funktion beskrives som muligheden for at forebygge folke-

sygdomme med fokus på kontinuitet for patienten. I 1990 skriver en konsultationssyge-

plejerske, at almen praksis er rustet til at håndtere de store folkesygdomme: ”… idet vi 

kender vores patienter bedre og fordi de hver gang møder den samme læge og sygeplejerske, dette giver 

helt sikkert en større tryghed og kontinuitet i behandlingen” (ibid. 1990 nr. 4). En forudsætning 

for faggruppens udbredelse er, at studerende oplever konsultationssygepleje. I 1996 

argumenterer en sygeplejelærer for, at samarbejdet mellem primær sundhedstjeneste og 

sygeplejeskoler bør udbygges, da det er et fåtal af studerende, som kommer ud og ople-

ver konsultationssygepleje (ibid.1996 nr.1). 

Gennemgangen viser en faggruppe, som er bevidste om deres fag, faglighed og fremtid. 

Fremtiden og forholdene i almen praksis er imidlertid under forandring. 

1.2.2 Almen praksis, opgaveopdragelse og konsultationssygepleje 

Forskydningen af patienter fra sygehuse til det nære sundhedsvæsen, og udviklingen i 

sygdomsbilledet og de stadig mere kompakte sygehusforløb medfører, at almen praksis 

i de kommende år vil stå overfor en række udfordringer (3). I 2007 varetog almen prak-

sis 38,5 mill patientkontakter (4). Lægemangel, flere kroniske og ældre patienter, samt 

et ønske om, at almen praksis skal indtage en langt mere aktiv og koordinerende rolle i 

forhold til patienten end tidligere, kalder på en målrettet anvendelse af praksispersona-

le. Ca. 10 % af patienterne i almen praksis henvises til det øvrige sundhedsvæsen(5). En 

mere systematisk inddragelse af ikke - lægeligt personale fremhæves at kunne nedbrin-

ge det store antal henvisninger af kronikere og patienter med sociale problemer til vide-

re behandling og pleje. 
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Almen praksis står altså overfor en række udfordringer hvad angår patient og - arbejds-

tyngde. De uklare termer praksispersonale og ikke - lægeligt personale tyder på, at der 

ikke er klare ønsker fra sundhedspolitisk hold om, at netop konsultationssygeplejersker 

er den gruppe, som skal varetage sygeplejen i almen praksis. Der peges på en målrettet 

anvendelse af praksispersonale. Betyder det, at kendskabet til, hvad personalet beskæf-

tiger sig med i dag enten er uklart eller at varetagelse af opgaver i dag ikke er målrettet 

nok? 

Ca. 47 % af landets lægehuse har konsultationssygeplejersker ansat (6). Seniorforsker 

Sidsel Vinge fremhæver i en interviewundersøgelse ”ledelse og udvikling af almen 

praksis”, at læger oplever ledelsesmæssige udfordringer som uddelegering, implemen-

tering og fastholdelse (7). Sygeplejersker oplever ikke tilstrækkelige faglige udfordrin-

ger i form af selvstændige opgaver. Udfordringen ligger i at målrette anvendelsen af 

sygeplejersker, så de aflaster læger og overtager lægelige opgaver. En blogdiskussion 

mellem læger viser, at de er usikre på, hvilke opgaver konsultationssygeplejersker kan 

varetage, og at de er bekymret for at miste kontakten til patienten (8). Imidlertid udtaler 

andre praktiserende læger, at inddragelse af sygeplejersker er et kvalitetsløft (9). Opga-

veoverdragelse handler i højere grad om kvalitetssikring og efteruddannelse end om, 

hvem der har kontakten til patienten. 

Det ser ud til, at de mange nye opgaver og den nye faglige struktur giver anledning til 

usikkerhed blandt en del læger omkring konsultationssygeplejerskers varetagelse af 

opgaver i almen praksis fremover. 

1.2.3 Undersøgelser af dansk konsultationssygepleje 

Dansk Sygepleje Råd fremhæver, at konsultationssygeplejersker sikrer sammenhæng i 

patientforløb, varetager sundhedsfremme og forebyggelse og systematisk kvalitetsud-

vikling (1). Konsultationssygeplejersker betragtes som en forudsætning for, at 90 % af 

alle henvendelser i sundhedsvæsenet klares i almen praksis (10). 

Det fremhæves således, at konsultationssygeplejersker er en forudsætning for, at 90 % 

af alle henvendelser klares i almen praksis, men hvordan hænger dette tal sammen med 

at kun 47 % praktiserende læger har en sygeplejerske ansat? Ligeledes fremhæver DSR, 

at konsultationssygeplejersker sikrer sammenhæng i patientforløb og udøver systema-

tisk kvalitetsudvikling. Der foreligger imidlertid ikke nogle danske undersøgelser om 
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patienters oplevelser af samarbejde med konsultationssygeplejersker, eller undersøgel-

ser om, hvordan sygeplejersker arbejder med kvalitetsudvikling i almen praksis. 

Et auditprojekt i 2006, hvor 265 praksispersonaler2 registrerede alle patientkontakter 

relateret til henvendelsesårsag, klinisk procedure3

1.2.4 Konsultationssygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse 

 og analysearbejde viser, at sygeple-

jersker overvejende udfører de kliniske procedurer. Der peges på, at almen praksis både 

fagligt og organisatorisk må udvikle sig (11). DSR gennemførte i 2008 en spørgeske-

maundersøgelse af 788 konsultationssygeplejerskers arbejdsområder og vilkår i almen 

praksis (12). Resultaterne viser, at de har selvstændige konsultationer i forbindelse med 

lettere lidelser, kontrol og regulering af behandlinger, samt forebyggende helbredsun-

dersøgelser blandt let til moderat syge patienter. 78 % af sygeplejerskerne vurderer, at 

de har behov for efteruddannelse, og de ønsker mere viden om sygeplejefaglige emner 

og forebyggelse og sundhedsfremme. 

Undersøgelser viser, at konsultationssygeplejersker ønsker mere uddannelse i sundheds-

fremme og forebyggelse, og at de ønsker faglig udvikling. 

Kommunalreformen har betydet, at almen praksis har fået en række nye opgaver i for-

hold til forebyggelse og sundhedsfremme (13). Statens Institut for Folkesundhed vurde-

rer, at antallet af voksne danskere, som lider af en eller flere kroniske sygdomme i dag 

er 1, 7 millioner og dette tal vil i 2020 stige til to millioner (14). I den forbindelse anbe-

fales en forbedret patientrettet indsats i relation til kronisk sygdom baseret på en styrket 

og understøttet egenomsorg. Sundhedsstyrelsens rapport ”Kronisk sygdom, patient, 

sundhedsvæsen og samfund” viser, at samarbejde mellem læger og sygeplejersker giver 

en mere hensigtsmæssig udnyttelse af sundhedsvæsenet, og bedre patienttilfredshed og 

helbredsgevinst (15).  

I en kronik af tidligere DSR - formand C. Kruckow og tidligere Sundhedsminister J.A. 

Nielsen anbefales, at sygeplejersker fremover skal være den faggruppe, som varetager 

opgaver i relation til kronisk syge i almen praksis for at sikre og højne kvaliteten i be-

handlingen (16). 

                                                      
2 Sygeplejersker, lægesekretærer/sekretærer, laborant/bioanalytiker 
3 Klinisk procedure defineres som objektiv undersøgelse, BT, vægt, medicinhåndtering, forebyggelse og 
livsstilsamtaler, støttesamtale, børn og - svangreundersøgelser, vaccination/injektion, skade/sårbe./ sutur-
fjernelse, øreskyl og vortebehandling. 



5 
 

Sygeplejerskers fremtidige rolle i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme fremhæ-

ves som værende af stor betydning. Der peges på, at konsultationssygeplejersker netop 

er den faggruppe, som skal varetage forebyggelsesindsatsen til kronisk syge.  

At opleve almen praksis som sygeplejestuderende og få indsigt i dette fagområde er 

ikke umiddelbart en oplagt mulighed. Ved telefonisk henvendelse til fem af landets tre-

ogtyve sygeplejeskoler fremgår det, at en af de fem skoler tilbyder uddannelse i almen 

praksis (17). 

Konsultationssygeplejersker fremhæves at spille en væsentlig rolle i forhold til den 

fremtidige forebyggelsesindsats. Imidlertid har få sygeplejestuderende muligheder for at 

opleve almen praksis under uddannelsen som introduktion til forebyggende og sund-

hedsfremmende sygepleje i praksis. 

1.2.5 Fremtidige uddannelsesperspektiver 

Fra 2010 udbydes diplomuddannelse af konsultationssygeplejersker (18). DSR undrer 

sig over, at Sundhedsstyrelsen ikke har medvirket i arbejdet med at etablere modulet 

(19). Ifølge DSAM4

For nuværende etablerer Sundhedsstyrelsen imidlertid ikke en specialuddannelse i kon-

sultationssygepleje, men fastslår, at Danmark på sigt vil følge de internationale udvik-

lingstendenser (21). Direktør i Sundhedsstyrelsen J. Fisker understreger i et nyligt de-

batoplæg om de borgernære sundhedstilbud, at sygeplejersker får en ny og meget vigtig 

rolle her, men at denne rolle vil give uddannelsesmæssige konsekvenser og kræve spe-

cialuddannelse (22). 

 er det et stort plus, at der nu udbydes uddannelse til personale i 

almen praksis, men at en national specialuddannelse er vejen frem (20). 

På den ene side fremsætter Sundhedsstyrelsen målsætninger om fremtidens borgernære 

sygepleje, men på den anden side medvirker Sundhedsstyrelsen alligevel ikke entydigt 

til at efter og - videreuddanne de sygeplejersker, som i fremtiden forventes at skulle 

medvirke til at løfte en stor samfundsopgave. 

Der tegner sig et billede af en faggruppe, som ønsker videreuddannelse og faglig udvik-

ling, og som imødekommer patienters ønsker og krav til sundhedsvæsenet.  

Sundhedsstyrelsen peger på, at Danmark på sigt vil følge de internationale udviklings-

tendenser. Derfor vendes blikket mod udenlandsk forskning i sygeplejerskers arbejde i 

almen praksis. 
                                                      
4 Dansk Selskab for Almen Medicin  
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2. Søgestrategi 

Dette afsnit viser de søgestrategiske overvejelser i forhold til baggrundsanalysens litte-

ratur, søgning efter forskningsbaseret viden, søgeord, samt eksklusion - og inklusions-

kriterier. Herefter følger den fokuserede søgestrategi med en kort præsentation af uden-

landske forskningsartikler, som belyser problemstillinger relateret til sygeplejerskers 

arbejde i almen praksis. 

2.1 Søgestrategiske overvejelser 

Søgningen er foregået i to faser. Den første del af søgningen udgør baggrundsanalysen 

og blev inddelt i sundhedspolitikker, fagpolitikker og fagblade. Med udgangspunkt i 

baggrundsanalysen blev blikket vendt mod den forskningsbaserede viden. 

Under den indledende søgning efter præcise søgeord fremkom en dansk rapport fra DSI 

i 2006 (23). Heri undersøges forholdene i almen praksis i England og Holland, hvor de 

organisatoriske forhold minder om de danske. Denne rapport og fem af de danske pub-

likationer i baggrundsanalysen refererer alle til samme oversigtsartikel. Artiklen er et 

engelsk review udført af Horrocks et al. i 2002 (24). Dette review omfattende 34 studier 

fra årene 1966-2000 omhandler sygeplejerskers udvidede virksomhed i forhold til første 

patientkontakt (3,4,6,15,25): ”Systematic review of whether nurse practitioner working 

in primary care can provide equivalent care to doctors”. 

Horrocks et al. undersøger parametrene patienttilfredshed, helbredsstatus, konsultati-

onslængde, antal henvisninger, ordinationer og undersøgelser, samt patientadherence 

(24). Resultaterne viser, at sygeplejersker har længere konsultationer og foretager flere 

undersøgelser. Der ses ingen forskelle i helbredsstatus eller henvisninger. Det konklude-

res, at sygeplejersker bidrager med høj patienttilfredshed og høj faglig kvalitet. Ifølge 

Sundhedsstyrelsen er der ikke en dansk betegnelse, som svarer til nurse practitioner, 

begrebet omfatter overordnet en sygeplejerske med udvidet selvstændig praksis (21). 

Horrocks review giver anledning til at vælge søgeordet nurse practitioner og søgningen 

afgrænses til efter 2000. Yderligere inklusion - og eksklusionskriterier vises i næste 

afsnit. 

2.2 Fokuseret søgestrategi 

For at få indsigt i den eksisterende forskningsbaserede viden på området foretages en 

afgrænset og fokuseret søgning i Cochrane, Cinahl og Pubmed. Baggrundsanalysen vi-
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ste ledelsesmæssige og faglige udfordringer mellem læger og sygeplejersker i almen 

praksis, og at sygeplejersker spiller en væsentlig rolle i sundhedsfremme og forebyggel-

se. Inklusion og - eksklusionskriterier er følgende: 

Der søges på nurse practitioner fra 2000 til 2010. Nurse practitioner kombineres med 

general practice, general practitioner, skill mix og health promotion. Undersøgelser 

som omhandler psykisk sygdom og undersøgelser med interventioner rettet mod speci-

fikke kroniske sygdomme fravælges. Derudover ekskluderes alle artikler, hvor der ek-

sempelvis indgår ord som clinical/geriatric/district foran nurse practitioner og søgnin-

gen afgrænses til England og Holland. Søgningen afstedkommer både empiriske og teo-

retiske fund, hvor den overvejende del handler om forholdet mellem sygeplejerske og 

læge, og sygeplejerske og patient. 

2.2.1 Undersøgelser - nurse practitioner, general practitioner og skill mix 

En hollandsk spørgeskemaundersøgelse fra 2006 af 1501 patienter i almen praksis viser, 

at sygeplejersker har længere konsultationstid (26). Patienter oplever, at læger og syge-

plejersker tilbyder sammenlignelig behandling, når sygeplejersker udfører lægelige op-

gaver. En engelsk interviewundersøgelse af 28 voksne patienter i 2006 viser, at patienter 

oplever, at sygeplejersker har bedre tid og er mere medfølende (27). Lægens årelange 

kendskab til patienterne er dog af stor betydning, og det foreslås at informere patienter 

om de nye roller i almen praksis. En hollandsk spørgeskemaundersøgelse viser, at pati-

enter oplever den længere konsultationstid positivt, og at sygeplejersker taler med dem 

om sygdommes påvirkning af hverdagslivet (28). Med henvisning til Horrocks review 

omkring længere konsultationstid, foretager Williams og Jones i 2005, en interviewun-

dersøgelse af tidens betydning for 8 patienter (29). Resultaterne viser, at de længere 

konsultationer giver patient og sygeplejerske mulighed for at komme i dybden med pa-

tientens problemstillinger. En tilbundsgående afklaring af patienters problemer kan, 

ifølge forskerne, medføre en reduktion af konsultationer. Et engelsk observationsstudie 

konkluderer, at sygeplejersker bruger dobbelt så lang tid med deres patienter (30). Un-

dersøgelsen konkluderer, at sygeplejersker taler med patienter om behandlingen, og om 

hvordan patienter skal følge denne behandling. 

Engelsk og hollandsk forskning viser, at sygeplejerskers konsultationer er længere end 

lægers, men at behandlingen er sammenlignelig i forhold til den faglige kvalitet. Syge-
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plejersker anvender tiden til samtale om behandling og til at komme i dybden med pati-

enternes problemstillinger, samt at tale med dem om hverdagslivets betydning. 

2.2.2 Undersøgelser - nurse practitioner og health promotion 

En engelsk interviewundersøgelse af praktiserende læger og konsultationssygeplejer-

skers syn på at arbejde sammen i almen praksis viser, at sygeplejersker med fordel kan 

overtage flere lægelige opgaver relateret til forebyggelse og sundhedsfremme (31). Der 

peges på, at sygeplejersker i almen praksis er vigtige i fremtidens forebyggelsesindsats, 

både af hensyn til patienter, og også ud fra en økonomisk betragtning. En randomisere-

de undersøgelse af effekten af sygeplejersker i almen praksis i relation til forebyggelse 

konkluderer, at sygeplejersker nærmere supplerer end erstatter læger (32). 

En engelsk interviewundersøgelse af 316 patienter i almen praksis omhandlende usund 

livsstil viser, at patienter fik færre råd om sund livsstil, end de havde forventet, og at de 

ønskede mere undervisning i sundhed (33). Resultaterne tillægges sygeplejerskers 

manglende planlægning af sundhedsprogrammer og uddannelse i sundhedspædagogik. 

Engelsk og hollandsk forskning i sygeplejerskers arbejde i relation til forebyggelse og 

sundhedsfremme i almen praksis er sparsom undersøgt. Resultaterne peger i retning af 

at sygeplejersker aflaster læger, snarere end at de selvstændigt udfører planlagt sygeple-

je og sundhedspædagogik. 

3. Afgrænsning 

Specialet omhandler en undersøgelse af danske konsultationssygeplejerskers praksis. 

Den fokuserede gennemgang af dansk litteratur om konsultationssygepleje og almen 

praksis har vist, at almen praksis i fremtiden skal tilbyde en borgernær forebyggelses-

indsats, og at sygeplejersker skal spille en væsentlig rolle i denne. Engelsk og hollandsk 

forskning af sygeplejersker i almen praksis peger på, at sygeplejerskers konsultationstid 

er længere, men at den udførte patientbehandling er sammenlignelig med lægers. Den 

længere tid anvendes til afklaring af patienters problemer, og sygeplejersker inddrager i 

højere grad viden om hverdagslivets betydning. Få forskningsresultater peger på, at sy-

geplejersker i almen praksis mangler uddannelse i sundhedspædagogik og planlægning 

af denne. 

Der peges fra alle sider af sundhedsvæsenet på, at netop konsultationssygeplejersker 

kan varetage store dele af behandlingen til det stigende antal ældre og kronisk syge. 
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Det har som fremhævet kun været muligt at finde to danske undersøgelser, som beskri-

ver konsultationssygeplejerskers virke i almen praksis. Det kan derfor undre, at en for-

holdsvis beskeden gruppe af sygeplejersker udnævnes til at være nøglespillere, uden at 

deres praksis er undersøgt nærmere i en dansk kontekst. 

Derfor sætter dette speciale fokus på denne problemstilling ved at undersøge danske 

konsultationssygeplejerskers praksis. Formålet med undersøgelsen er at bidrage med 

viden til den udvikling, som lige nu foregår i almen praksis. Det fører til følgende un-

dersøgelsesspørgsmål: 

Hvilket indhold og hvilke handlemåder kendetegner konsultationssygeplejerskers 

praksis? 

Begrebsafklaring 

Indhold refererer til de arbejdsopgaver og arbejdsområder, som er sygeplejens gen-

standsfelt i almen praksis. 

Handlemåder refererer til Scheels inddeling af tre grundlæggende handlemåder i prak-

sis, den kognitiv-instrumentelle, den æstetisk-ekspressive og den moralsk-praktiske 

handlemåde (34). 

Konsultationssygepleje forstås som sygepleje, varetaget af sygeplejersker i almen 

praksis, som har både generalist og specialistviden, grundet erfaring og/eller videre og – 

efteruddannelse. 

4. Forskningsstrategi 

Undersøgelsen omhandler konsultationssygeplejerskers praksis og for at udvikle viden 

herom er feltforskning valgt som metodisk undersøgelsesstrategi. Samfundsforskerne 

Hammersley og Atkinson anvender formuleringen forskningsstrategi, som en overord-

net systematisk tilgang i feltforskning (35). Feltforskning betragtes som en praktisk, 

men uforudsigelig aktivitet, som bør være præget af en kontinuerlig refleksivitet gen-

nem hele projektet. 

Forskningsstrategien omhandler først de videnskabsteoretiske forhold og den sygepleje-

faglige referenceramme. Herefter følger den metodiske og analysemæssige fremgangs-

måde. 
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Elgaard Sørensen anvender feltforskning som metode i sin ph.d. afhandling om sygeple-

jefaglig ledelse (36). Denne afhandling benyttes i herværende undersøgelse som teore-

tisk og metodisk inspiration. 

4.1 Videnskabsteori - en fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme 

Specialets videnskabsteoretiske forståelsesramme bevæger sig indenfor en fænomeno-

logisk hermeneutisk tradition. I det følgende foretages en afgrænset fordybelse i disse to 

virkelighedsanskuelser. 

4.1.1 Fænomenologi 

Fænomenologien opstår og grundlægges med den tyske filosof Edmund Husserl (1859-

1938)og betyder læren om bevidsthedsfænomener. Fænomenologien skal ses som et 

oprør mod den dualistiske opfattelse af virkeligheden, som har været tradition i vestlig 

tænkning om den menneskelige erkendelse siden Descartes (37). Den dualistiske opfat-

telse beror på en adskillelse af subjekt og objekt, men ifølge Husserl kan og bør subjekt 

og objekt ikke skilles og forklarer denne betragtning ud fra begrebet intentionalitet. In-

tentionalitet betyder bevidsthedens rettethed og skal forstås sådan, at vi altid er bevidste 

om noget. Man kan således ikke reducere bevidstheden til objektive forhold og gøre 

mennesket bevidsthedsindhold til genstand for en traditionel videnskabelig analyse. For 

Husserl betyder det i stedet at gå til sagen selv, at lade fænomenet træde frem for be-

vidstheden og udelukkende lade erkendelsen komme til bevidstheden netop i dette øje-

blik, som det træder frem for vores erfaring. Bevidsthed er således en konstant relation 

mellem den som oplever og det oplevede. Husserl ønskede således at finde grundlaget 

for al dagligdags og videnskabelig erkendelse og konsekvent se bort fra alle forudfatte-

de meninger. Intentionaliteten betyder således, at man sanser og undersøger den verden, 

som træder frem i eget erfaringsfelt, og derved retter Husserl som den første opmærk-

somheden mod menneskets oplevelsesverden og anvender begrebet livsverden. 

Hensigten med undersøgelsen er ikke at undersøge en bevidsthedsuafhængig objektiv 

verden, men i stedet den umiddelbart levede verden. Det drejer sig således om at gå 

åbent til konsultationssygeplejerskers daglige praksis og lade deres erfaringer og 

livsverden træde frem, og samtidig lade fænomenerne træde frem for undersøgeren og 

være bevidst om opmærksomhedens rettethed i feltarbejdet. 
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Oplevelse er tæt knyttet til forståelse, hvilket udgør den anden væsentlige side af specia-

lets videnskabsteoretiske forståelsesramme, hermeneutikken. 

4.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder læren om forståelse og kan tolkes som en måde, hvorpå en tekst 

eller et sprogligt udtryk kan overføres fra en anden verden til ens egen. Hans – Georg 

Gadamer (1900-2002) er grundlægger af den moderne hermeneutik og anser forståelse 

som værende et centralt eksistensvilkår. Forståelse er en cirkulær proces og er menne-

skets mulighed for at gribe og begribe verden (37).  Mennesket er aldrig forudsætnings-

løst, når det forsøger at forstå, forståelse er altid selvforståelse af egen forudforståelse 

(36). Fordomme er forståelsens indhold, men skal ses som forventninger og formenin-

ger, som kendetegner menneskets måde at være til stede på, og er ikke en negativ forud-

fattet holdning (38). Dette betyder, at mennesket i enhver sammenhæng og til enhver tid 

vil anvende sine fordomme for at kunne fortolke sin verden og ikke mindst for at kunne 

gebærde sig i verden. Denne cirkularitet betegner Gadamer som den hermeneutiske cir-

kel, hvor den grundlæggende tanke er, at der består et cirkulært forhold mellem helheds-

forståelse og delforståelse. Ifølge Gadamer vil der være tale om en horisontsammen-

smeltning, når tanker udveksles gennem tekst eller tale, og handler ikke om enighed, 

men om at dele forståelse. Åbenhed er et særligt træk i mødet mellem mennesker, at 

forstå det, som er anderledes fra en selv, åbner således op for ny forståelse (37). 

I denne empiriske undersøgelse betyder det for det første, at jeg må være bevidst om 

egen forståelse og forforståelse omkring konsultationssygepleje. Jeg må samtidig være 

bevidst om min egen rolle som sygeplejerske og undersøger, men på samme tid være 

åben overfor det anderledes og nye.  For det andet betyder det, at transskribering af felt-

noter og interview mødes med forstående åbenhed, så forskellige tolkninger kan udledes 

af tekstens fremtræden og mening. 

Således kan en hermeneutisk forståelsesramme bidrage til en horisontsammensmeltning, 

hvor ny erkendelse opstår gennem sansning, forståelse og fortolkning, og hvor sygeple-

jeteoretiske overvejelser også spiller ind. 

4.1.3 Sygeplejefaglig referenceramme - Interaktionel sygeplejepraksis 

Specialet omhandler en empirisk undersøgelse af konsultationssygeplejerskers praksis 

og for at kunne bevare en sygeplejeteoretisk retning i feltarbejdet vælges Scheels tænk-



12 
 

ning om interaktionel sygeplejepraksis. Denne beror på en opfattelse af sygeplejen som 

et fag med et relationelt og filosofisk grundlag. Scheels definerer sygeplejens gen-

standsfelt på denne måde: ”… mennesket i relation til sundhed, sygdom, miljø og samfund set i for-

hold til sygeplejefaglige problemstillinger i praksis” (ibid. s. 128). 

Almen praksis er patienters første møde med sundhedsvæsenet, og dermed er patienter i 

alle aldre og fra alle samfundslag og med de fleste sygdomsaspekter repræsenteret. 

Scheels definition rummer netop hele spektret af problemstillinger knyttet til hele men-

neskets liv i sundhed og sygdom. 

Undersøgelsesspørgsmålet tager sit udgangspunkt i tre handlemåder, hvor Scheel refere-

rer til Habermas vægtlægning af fornuften, som værende afgørende for de rette handlin-

ger mellem mennesker og forstås som en enighed funderet i gode grunde (ibid. s.136). 

Den kognitiv-instrumentelle handlemåde er aktiv, indgribende og målrettet. Den 

æstestisk-ekspressive handlemåde indeholder kulturelle værdier og er selvreflekterende, 

selvforstående og omverdensforstående. Den moralsk-praktiske handlemåde er en etisk 

forholden sig til andre og indbefatter det sygeplejefaglige skøn (ibid. s. 181). 

En balance mellem de tre handlemåder er afgørende for den gode pleje. Når de tre hand-

lemåder er i frit samspil med hinanden i mødet mellem patient og sygeplejerske rummer 

de et frigørende potentiale, hvor fornuften anviser den rette handling. 

5. Metode 

Efter udlægning af den videnskabsteoretiske forståelsesramme følger den metodiske 

fremgangsmåde. Heri redegøres for valg af feltforskning som undersøgelsesstrategi, 

hvilket indbefatter valg af kontekst og informanter, tilvirkning af empiri, deltagerobser-

vationer og – beretninger og interview, feltroller samt etiske overvejelser. 

5.1 Feltforskning 

Undersøgelsen retter sig mod indhold og handlemåder i konsultationssygepleje og læg-

ger dermed op til en kvalitativ undersøgelsesmetode. Kendetegnende for kvalitative 

undersøgelser er, at de kan bidrage med eller udvikle teorier om menneskelig forhold og 

sociale relationer (39). Når undersøgelsesfeltet er relativt uudforsket, så er begrundelsen 

for valg af metode betinget af situationen (40). Feltforskning vælges som undersøgel-

sesmetode med henblik på at udvikle ny viden i et forholdsvis uudforsket felt. Felt-

forskning defineres af den amerikanske feltforsker J. Spradley som en kvalitativ beskri-
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velse af og refleksion over menneskelige og sociale hændelser og fænomener, baseret 

på feltarbejde, deltagerobservation og interview (41). Professor i antropologi Kirsten 

Hastrup kalder feltarbejde disciplineret opmærksomhed (42). Hastrup understreger, at 

uforudsigelighed karakteriserer feltarbejdet, og at man derfor er nødt til at give sin op-

mærksomhed en retning, et perspektiv. Ifølge Polit og Beck er metodetriangulering i 

kvalitative undersøgelser en måde, hvorpå et uudforsket felts kompleksitet bedre kan 

forstås (43). 

Disse definitioner på feltforskning peger på vigtige aspekter i relation til undersøgelsens 

karakter. Feltforskning handler om at beskrive konsultationssygepleje, som den fore-

kommer i en uforudsigelig praksis, hvor refleksivitet og disciplineret opmærksomhed og 

forskellige undersøgelsesmetoder danner forskerens teoretiske og praktiske position i 

felten. 

5.1.1 Valg af kontekst 

Almen praksis blev udvalgt som værende feltet, hvori undersøgelsen skulle foregå. Det 

var nødvendigt at foretage et pilotprojekt i en almen praksis af flere årsager. Først var 

det vigtigt at afgøre, hvorvidt det var muligt at opholde sig i dette felts fysiske rammer. 

Dernæst var det vigtigt at afklare, hvorvidt dette felt kunne bidrage med empiri, som 

ville kunne anvendes. Pilotprojektet kom i stand efter henvendelse til formanden for 

Konsultationssygeplejerskers Faglige Selskab. En orientering om undersøgelsens fore-

løbige ide og formål gav mulighed for deltagelse i en praksis i to dage. Denne erfaring 

viste, at almen praksis således var velegnet til at opfylde undersøgelses formål. 

5.1.2 Valg af informanter 

At komme ind i selve feltet viste sig at være sværere end antaget. Elleve telefoniske 

henvendelser til konsultationssygeplejersker i lægehuse i eget lokalområde og personlig 

henvendelse to steder gav ingen muligheder. Tre sygeplejersker ville ringe tilbage, hvil-

ket de ikke gjorde. Andre takkede pænt nej af forskellige årsager som dødsfald i praksis, 

manglende tid, manglende lyst samt for få arbejdsdage i lægehuset. Telefonisk kontakt 

bar ikke frugt, og denne erkendelse manede til eftertanke om, hvorvidt undersøgelsens 

budskab nåede frem telefonisk, eller om andre faktorer var i spil. Her tænkes på, at kon-

sultationssygeplejerskerne muligvis følte, at undersøgelsen var en evaluering af deres 
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arbejde. Hammersley og & Atkinson peger netop på dette problem, at man opfattes som 

evaluator og kritiker, og som en eventuel oprydder i organisationen (35). 

Jeg kontaktede derfor formanden for det faglige selskab igen, som herefter forsøgte at 

åbne feltet ved henvendelse til kollegaer, men dette viste sig også forgæves. Tidspres og 

erkendelse af at feltet var svært at komme ind i, gav anledning til at kontakte to tidligere 

arbejdskollegaer, som nu begge var ansat som konsultationssygeplejersker. Begge gav 

et positivt, bekræftende tilsagn. Velvidende at Spradley påpeger, at venskabelige relati-

oner kan være en hindring for at tilvirke empiri (44), så var det nødvendigt at gribe den-

ne mulighed og være opmærksom på dette dilemma undervejs. 

5.1.3 Adgang til feltet 

Undersøgelsen er foretaget i to lægehuse i Region Syddanmark, samt et lægehus i Regi-

on Midtjylland. Jeg kontaktede skriftligt de tre lægehuse og orienterede om undersøgel-

sens formål (bilag 2). Alle sygeplejersker havde begge på forhånd konsulteret deres 

læger og havde fået accept. Brevenes formål var ligeledes at legitimere min rolle og fra 

første færd fremstå troværdig, da rollen som observerende studerende kan være proble-

matisk for dem, som lægger deres virkelighed frem. 

Som undersøgelsen skred frem stod det klart, at det var nødvendigt at indsamle yderli-

gere informationer for at kunne bearbejde empirien. Derfor blev informanterne efterføl-

gende bedt om at svare på spørgsmål vedrørende uddannelse, erfaring og sammensæt-

ning af personale i de respektive lægehuse. 

5.1.4 Det empiriske grundlags tilvirkning 

På baggrund af undersøgelsens formål og undersøgelsesspørgsmål blev et feltnotesy-

stem og en foreløbig interviewguide udarbejdet. Feltnotesystemet blev udfærdiget under 

pilotstudiet, hvorimod interviewguiden først tog sin endelige form efter anden dag i 

felten, hvor undersøgelsen fandt sit fokus og sin rettethed. 

5.1.5 Deltagerobservation og deltagerberetninger 

Deltagerobservation omhandlede oprindelig tre konsultationssygeplejerskers praksis fra 

kl. 8.00 til kl. 15.45 på henholdsvis to hverdage. Grundet meget få patienter i den sidste 

praksis blev yderligere to konsultationssygeplejersker spurgt, om de ville medvirke i 

denne undersøgelse, og det oprindelige antal informanter blev udvidet fra tre til fem. 

Det følgende skema viser informanternes alder, erfaring, samt antal år i almen praksis. 
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Informant 1 59 år, uddannet i 1972. Erfaring fra medicinsk afd., psykiatri, 
hjemmepleje, speciallægeklinik. 29 år i almen praksis. Rejsemedicin 

Informant 2 53 år, uddannet i 1978. Erfaring fra kirurgisk/medicinsk afd., hjem-
mepleje. 6 mdr. i almen praksis.  

Informant 3 

informant 4 

informant 5 

36 år, uddannet i 2002.  Erfaring fra kirurgisk, psykiatrisk, hjemme-
pleje. 1 år i almen praksis. Klinisk vejleder. 

32 år, uddannet i 2004, erfaring fra kirurgisk modtagelse, hjemme-
pleje. 1 år i almen praksis. Inkontinenssygeplejerske. 

47 år, uddannet 1986, erfaring fra kirurgisk, intensiv. Udviklings-
konsulent. Cand.cur. 7 år i almen praksis 

Figur 1. Oversigt over informanternes alder, uddannelseslængde, faglig erfaring og antal år i praksis. 

I det tredje lægehus befandt jeg mig hovedsageligt hos den sygeplejerske, som foretog 

telefonvisitation, men når der opstod mulighed for at deltage i en sygeplejekonsultation 

blev denne grebet. Pilotstudiets første dag var udelukkende en afklaring af feltets mu-

lighed, og derfor indgår ingen noter fra denne dag. Desuden afsluttedes tre af dagene før 

end aftalt af forskellige årsager. 

Tidspunkterne var aftalt på forhånd og mødested var lægepraksis. Inden konsultationer-

ne blev påbegyndt, aftalte vi, at jeg blev orienteret om, hvilken behandling og pleje, 

patienten5

Spradley anbefaler, at deltagerobservationer går fra at være deskriptive til fokuseret og 

til selektive og inddeler observationerne i to (44). Grand – tour observationer er en iden-

tifikation af de store linjer og er en måde at få overblik over de fysiske rammer og syge-

plejerskens handlinger i forhold til tid og rum. Mini - tour observationer omhandler me-

re fokuserede observationer af sygeplejerskernes handlinger, hændelser undervejs og 

oplevede følelser 

 skulle modtage, patientens alder og ligeledes, hvor jeg skulle placere mig i 

rummet. Vi aftalte derudover, hvornår og hvor det formelle interview skulle afvikles 

afslutningsvis. 

De to observationsmåder kan indgå i samme feltnote. Følgende eksempel viser, hvordan 

sygeplejersken bevæger sig i lægehusets fysiske rammer, og hvilke handlinger hun ud-

fører: ”kl10… vi går hen til lægens dør, B [informant]har nogle medicinlister i hånden, banker på 

                                                      
5 Begrebet patient anvendes som en samlende betegnelse for de mennesker, som kom i almen praksis. 
Umiddelbart er man ikke patient, fordi man skal have taget en blodprøve eller skal tabe sig, men for nem-
hedens og overskuelighedens skyld vælges dette begreb.  
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lægens dør, kigger ind, siger, jeg vil gerne at vi lige diskuterer et par ting, vi går ind, B trækker en stol 

hen, så de sidder ved siden af hinanden, B siger patientens cprnr og navn, B siger, jeg synes vi skal se på 

hendes kalium”(inf.2). 

Deltagerobservationerne bevægede sig henimod et mere fokuseret og selektivt blik ef-

terhånden, som der dannede sig mønstre i sygeplejerskernes handlinger, men forblev 

hele tiden deskriptive. Forskelligheden i sygeplejerskernes praksis gjorde det nødven-

digt at forblive beskrivende for at kunne forstå, det som foregik. 

Deltagerberetninger har ikke en strukturel og formel interviewform over sig, men falder 

som svar på uopfordrede eller direkte spørgsmål undervejs, man kan sige at ”… man er 

der for at høre, hvilke spørgsmål det giver mening at stille” (42). Det kunne være en samtale mel-

lem sygeplejerske og patient, som krævede afklarende svar eller spørgsmål, som kunne 

uddybe sygeplejerskens valg af handlinger. Et eksempel: ”… jeg spørger om hun på forhånd 

vidste, at hun ville konfrontere ham med hans alkoholproblem, B[informant] ja det ville jeg”(inf.2) 

Deltagerberetninger har dermed bidraget med væsentlige informationer til analysen 

gennem bevægelse mellem det umiddelbart sete og hørte. 

5.1.6 Interview 

Det teoretiske grundlag bag interviewene er baseret på Hammersley & Atkinsons og 

Kvales betragtninger om interviewet som en social og menneskelig interaktion (35,45). 

Ifølge Hammersley & Atkinson bør det specielle ved formelle interviews ikke overdri-

ves, når man interviewer personer, som man allerede har etableret et forhold til gennem 

deltagerobservation (35). De peger på, at interview er en social interaktion, som skal 

struktureres, hvilket ligger i tråd med Kvales forståelse af samtalen som en grundlæg-

gende, menneskelig interaktion. Interview er en forskningsmetode, som har struktur og 
”… hvor formålet er at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 

betydningen af de beskrevne fænomener”(45). 

Formålet med at interviewe konsultationssygeplejersker er at opnå deskriptive beskri-

velser af specifikke situationer fra deres daglige praksis og samtidig spørge om mere 

generelle forhold i konsultationssygepleje. 

En dynamisk interviewguide blev udarbejdet med afsæt i undersøgelsesformålet og un-

dersøgelsesspørgsmålet (36).  Interviewene indeholder fire gennemgående spørgsmål og 

flere individuelle spørgsmål (bilag 4). Individuelle spørgsmål i de formelle interview 

tager udgangspunkt i deltagerobservationer. Et eksempel: ”… jeg har lagt mærke til at du 

meget hurtigt kommer hen til at tale om det patienten egentlig kommer for, vil du fortælle om det?”. 
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Hvor deltagerberetninger foregik overalt, så var interviewene formelt planlagt. Inter-

viewene blev optaget på diktafon og begge interview blev afbrudt inden aftalt tid. Det 

ene fordi lægen havde brug for hjælp, det andet, fordi der kom en uanmeldt patient. 

5.1.7 Feltrollen 

At være sygeplejerske og undersøge et felt indenfor sygeplejen giver anledning til over-

vejelser over, hvilken rolle man skal indtage. Ifølge Hammersley og Atkinson kan felt-

rollen bevæge fra at være fuldstændig observerende til fuldstændig deltagende, men de 

fleste tilfælde af feltforskning kræver roller, som ligger et sted mellem disse yderpositi-

oner (35). 

Rollen som undersøger var overvejende observerende, men når pårørende talte til mig, 

eller hvis jeg blev bedt om at holde et ben under et forbindskifte eller en skål til 

øreskylning, var jeg deltagende. Feltrollen bevægede sig således mellem at være obser-

verende til indimellem at være deltagende. 

5.1.8. Fra feltnoter og interview til empiri 

Hammersley og Atkinson beskriver, at det ideelle er at tage notater under selve observa-

tionerne, men at dette ikke altid er muligt, og at man umuligt kan skrive alt ned (35). 

Derudover er det vigtigt at holde analytiske notater adskilt fra optegnelserne om infor-

manterne og observationerne. Spradley anbefaler, at udarbejde en detaljeret dagbog med 

både objektive observationer og subjektive følelser (44). 

Det var stort set muligt at tage notater gennem hele forløbet, dog kunne der opstå situa-

tioner, hvor det forekom uetisk. Det kunne være, hvis en patient græd eller hvis meget 

intime problemstillinger blev nævnt. Ellers blev ord, sætninger og vendinger nedskrevet 

så ordret som muligt. Mine egne ideer, følelser og spørgsmål blev forsøgt noteret sær-

skilt og alle feltnoter blev senere samme dag transskriberet så udførligt som muligt. Ud-

førligt betyder, at optegnelserne blev adskilt, sådan at min egen analyse og fortolkning 

blev adskilt fra feltnoterne og noteret i et separat dokument. 

Begge interview blev transskriberet efter undersøgelsesforløbets afslutning. 

5.1.9 Etiske overvejelser 

Ifølge Hammersley & Atkinson handler etiske problemer i feltarbejde om forskerens 

adfærd, og hvilke konsekvenser den har for de mennesker, som studeres (35). 
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Etiske overvejelser i relation til feltarbejde er knyttet til informanternes anonymitet, de 

tilstedeværende patienter og feltrollen. Informanterne har alle underskrevet samtykkeer-

klæringer og er gjort bekendt med at direkte citater vil blive anvendt, og at genkendelse 

derfor vil være en mulighed (bilag 3). 

De tilstedeværende patienter blev gjort opmærksomme på min rolle og mit formål. De-

res liv og sygdomme optræder kun som baggrund for sygeplejerskernes handlinger, og 

der forekommer ingen detaljerede oplysninger om disse patienters identitet. Mange ti-

mers tæt samvær med informanterne tilvejebringer viden og indsigt, som ikke vedrører 

undersøgelsens formål. Etiske overvejelser om feltrollen handler om at kunne holde 

denne viden og indsigt adskilt fra analyse og fortolkning. 

6. Analyse 

I denne del af forskningsstrategien redegøres for, hvordan undersøgelsens empiriske 

grundlag er analyseret. Analysen er inspireret af Hammersley & Atkinsons analyseme-

tode. Ifølge Hammersley & Atkinson er formålet med at analysere kvalitative data at 

gøre empirien forståelig på en analytisk måde, som giver nye perspektiver på de fæno-

mener, der studeres (35). 

Analysemetoden er en trinvis bearbejdning af det empiriske materiale. Først stabiliseres 

og bearbejdes empirien, og der udarbejdes et flowdiagram over konsultationssygeplejer-

skernes tidsforbrug, deres arbejdsopgaver og patientflowet. 

I analysen skelnes ikke mellem feltnoter og interviewudskrift, da ”… alle beretninger bør 

håndteres som sociale fænomener” (35). Informant 2 og 3 bidrager med langt de fleste ud-

sagn, da jeg tilbragte størstedelen af tiden med disse to informanter. 

6.1 Stabiliseringsfasen 

Stabiliseringsfasen er en måde, hvorpå mønstre i det skriftlige materiale udledes i fore-

løbige temaer med henblik på at skabe stabilitet og systematik i et ustabilt materiale. Et 

ustabilt materiale forstås som åbne, verbale beskrivelser i feltnoter og transskriptioner 

(36). I denne undersøgelse bestod det ustabile materiale af 27 sider feltnoter og 14 sider 

interviewudskrift. 

Tekstmaterialet gøres stabilt ved at identificere mønstre, som er fremkommet på bag-

grund af flere gennemlæsninger, hvor fokus har været at lade teksterne tale for sig selv 

og opnå en helhedsforståelse. Dernæst blev teksterne læst med udgangspunkt i undersø-
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gelsesspørgsmålet og spontane og umiddelbare indtryk blev noteret. Dernæst blev møn-

strene systematiseret i foreløbige temaer. 

De otte foreløbige temaer i stabiliseringsfasen udledes at være sundhedsfrem-

me/forebyggelse, tværfaglighed, samarbejde, tidsperspektiver, det relationelle, menne-

skesyn, hverdagen og grundlag. Herefter blev tekstmaterialet atter gennemlæst og mar-

keringer sat, hvor der stod ”noget om” forebyggelse/sundhedsfremme og så fremdeles. 

6.2 Bearbejdningsfasen 

Ifølge Hammersley & Atkinson er næste trin bearbejdning af de foreløbige temaer. Det-

te foregår ved at sammenligne de foreløbige temaers indbyrdes relationer og interne 

strukturer (35), med henblik på dannelse af temaer og undertemaer. 

Indledningsvis bestod bearbejdningen i at dele tekstmaterialet op i tekstuddrag, svaren-

de til hver enkel konsultationssygeplejerske. Herefter foretog jeg en gennemlæsning af 

de fem tekstuddrag med fokus på at lade kreativitet og fantasi være styrende og sætte 

min forforståelse i parentes, men samtidig holde min opmærksomhed rettet mod de fo-

reløbige temaer. Gennemlæsningen viste, at der på tværs af tekstuddragene var flere af 

de foreløbige temaer, som havde indbyrdes relationer med hinanden. I det følgende for-

klares skematisk og med citater, hvordan de otte foreløbige temaer blev udledt til fire 

temaer og to kategorier. 

Figur 2. Foreløbige temaer                       Temaer                                         Kategori 

 
Det foreløbige tema sundhedsfremme/forebyggelse udledes som et selvstændigt tema, 

fordi begreberne ofte blev udtrykt af informanterne selv. Det viste sig således ”… sund-

hedsfremme og forebyggelse er bare en tilgang man har med sig” (inf. 3) og ”… jeg ser måske nogle 

sundhedsfremmende ting lægen ikke ser” (inf. 2). 

Temaet Den nære tværfaglighed viste noget om, hvordan det er at arbejde sammen un-

der tætte fysiske rammer med andet praksispersonale. Det viste sig således: ”..det funge-

Et uopdyrket land

Den nære 
tværfagligheddet relationelle 

tværfaglighed

samarbejde

Sundhedsfremme/
forebyggelse

sundhedsfremme/
forebyggelse
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rer rigtigt godt, vi kan også ringe til hinanden og jeg kan fx lægge en besked til en af lægerne om, at jeg 

lige vil tale med ham i 10 min””(inf.2). 

Figur 3. Foreløbige temaer                       Temaer                                         Kategori 

 

Temaet Tidens betydning er udtryk for, at sygeplejerskers opfattelse af patientens tid 

afbalancerer magtforholdet mellem patient og sygeplejerske. Eksempelvis:” … hans tid er 

lige så værdifuld som min tid”(inf. 2). 

Temaet Det neutrale grundlag forstås sådan at grundlaget, hvorpå patient og sygeplejer-

ske mødes, udgør et specielt magtforhold. Eksempelvis: ”… vi mødes på en slags neutral 

grund”(inf.2). 

Under hvert tema blev interne strukturer, forstået som undertemaer, skabt. Undertema-

erne udledes ved nærlæsning af de udledte temaer som særlige kendetegn og efterhån-

den begyndte billedet af kategorier at tage form. Undertemaer vises skematisk i figur 6 

og 7 sammen med de tilhørende temaer og citater fra empirien i afsnittet undersøgelsens 

fund, fortolkning og diskussion. 

6.2.1 Udarbejdelse af flowdiagram 

Ifølge Elgaard Sørensen kan en sygeplejepraksis forstås ved undersøgelse af sygeplejer-

skers aktivitetsmønster (36). På baggrund af detaljerede optegnelser over konsultations-

sygeplejerskers praksis i feltnoterne blev det muligt at udarbejde et flowdiagram over 

sygeplejerskernes arbejdsopgaver, tidsforbrug og den aldersmæssige inddeling af pati-

enterne. Diagrammet suppleres med en figur (figur 4) over de tre lægehuses organise-

ring, sygeplejerskernes funktioner og antal patientbesøg. Diagram og fund præsenteres 

som selvstændig kategori. 

En magtfri praksis

Tidens betydning 

det relationelle 

tidsperspektiver

hverdag

Det neutrale grundlag

menneskesyn

det relationelle 

grundlag
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7. Undersøgelsens fund, fortolkning og diskussion 

Undersøgelsens fund er delt i tre kategorier. De tre kategorier har fået overskrifterne 

Forskelligheden, Et uopdyrket land og En magtfri praksis og omhandler indhold og 

handlemåder i konsultationssygeplejerskers praksis. Der gøres rede for valg af over-

skrift under hver kategori. 

Den første kategori, Forskelligheden, er præsenteret som et flowdiagram, som udlægges 

som selvstændig kategori. De to andre kategorier præsenteres med empiri som igennem 

analyseprocessens stabiliserings - og bearbejdningsfase har ført til temaer og underte-

maer. Fundene tolkes og diskuteres på baggrund af de videnskabsteoretiske overvejel-

ser, den sygeplejefaglige referenceramme, samt relevant teori og nyere forskning. 

8. Forskelligheden 

Analyse af flowdiagrammet (figur 5) indeholdende sygeplejerskernes arbejdsopgaver, 

tidsforbrug, samt patienternes aldersmæssige fordeling viste et bestemt mønster: For-

skellighed.  

Forskelligheden kommer til udtryk i forskellige arbejdsopgaver, forskelligt tidsforbrug 

og patienternes forskellighed i alder og forskellige henvendelsesårsager og sammen 

med diagrammets spraglede udtryk førte til det til overskriften Forskelligheden. 

Forskelligheden kom også til udtryk på forespørgsel om, hvilke arbejdsopgaver der blev 

udført.  

I analyse af flowdiagrammet drages figur 4 ind, samt feltnoter og citater omhandlende 

optegnelser over forskellighed i de fysiske rammer. 

8.1 Analyse af flowdiagram 

Figur 4 viser, hvilke funktioner de fem konsultationssygeplejersker varetager og antal 

patientbesøg i de tre lægehuse i løbet af de fem dage. Derudover vises organisering af 

praksispersonale i de enkelte lægehuse. Organiseringen i de forskellige lægehuse viste 

sig at være af betydning for forståelsen af den daglige praksis. Alle sygeplejersker gav 

udtryk for at arbejdet i almen praksis var alsidigt. En informant fortæller: ”… vi har en 

meget bred redskabspalet, vi både limer og suturer, alt er muligt her”(inf.3) 
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Informant 1 

Organisering  
1 Dag 

Laboratoriefunktion, sygeplejekonsultation  

2 læger, 1 uddannelseslæge, 3 sekretærer, 1 sygeplejerske. 

21 patientbesøg, heraf 20 laboratoriefunktioner, 1 sygeplejekonsultati-
on, 2 telefoniske patientkontakter.   

Informant 2 

Organisering 

2 dage  

Sygeplejekonsultationer samt delvis sekretær/modtagefunktion. 

3 læger, 1 uddannelseslæge, 1 timelønnet læge, 1 sygeplejerske, 1 
bioanalytiker, 3 deltidssekretærer. 

16 patientbesøg, heraf 16 sygeplejekonsultationer, samt 1 telefonisk 
patientkontakt 

Informant 
3,4,5 

Organisering  

2 dage 

Skiftevis telefonvisitation, laboratoriefunktion, sygeplejekonsultation  

2 læger, 1-2 uddannelseslæger, 4 sygeplejersker. 

7 sygeplejekonsultationer. Ca. 40 telefoniske patientkontakter, modta-
gefunktion, samt 8 blodprøvetagninger. 

Figur 4. Skematisk oversigt over informanternes funktioner, organisering og patientkontakter. 

De forskellige arbejdsopgaver viste sig at være betinget af organiseringen i hvert enkelt 

lægehus. Hvor sygeplejersken var eneste praksispersonale foruden tre sekretærer var 

arbejdsopgaven laboratoriefunktion og sygeplejekonsultation. Hvor sygeplejersken 

havde sekretærer og bioanalytiker som kolleger, var arbejdsopgaven hovedsageligt sy-

geplejekonsultation. Hvor der var tre sygeplejersker ansat var de forskellige arbejdsop-

gaver delt. Det vil sige, at konsultationssygeplejersker udførte tre adskilte arbejdsopga-

ver, telefonvisitation, sygeplejekonsultation og laboratoriefunktion. Laboratoriefunktio-

nen og sygeplejekonsultationer adskilte sig i de tre lægehuse. Hvor sygeplejersken alene 

havde laboratoriefunktionen indbefattede det EKG, lungefunktionstest, urindyrkning og 

alle blodprøver. I lægehus med egen bioanalytiker blev disse opgaver udført af denne og 

vaccinationer udført af sygeplejersken. I lægehuset med tre sygeplejersker omhandlede 

laboratoriefunktionen blodprøvetagning, lungefunktionstest og urindyrkning. 

Sygeplejekonsultationer omhandlende kontroller af diabetes, blodtryk, inkontinens og 

vægt var både selvstændige konsultationer og et samarbejde med læger i alle tre læge-

huse. 
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Telefonvisitation var i det ene lægehus udelukkende forbeholdt sygeplejersker. En in-

formant fortæller: ”… i starten syntes jeg at det var kedeligt telefonpasseri, men det har vist sig at 

være utroligt interessant og spændende”(inf.3). 

De fysiske rammer i lægehusene var forskellige. Alle steder havde sygeplejerskerne 

selvstændige konsultationsrum. I et lægehus blev sygeplejerskens rum også anvendt 

som depot for varer, hvilket betød gennemgang af andet personale. Et sted måtte syge-

plejersken flytte fra sit eget konsultationsrum til et mindre rum, da en uddannelseslæge 

blev ansat. Et lægehus var helt nyt og havde moderne faciliteter.  

Laboratoriefunktion giver tydeligvis korte konsultationer (mellem 5 til 10 min.), og pa-

tienterne er overvejende ældre. Sygeplejekonsultationer (mellem 15 til 45 min.) og pati-

enterne er børn, voksne og ældre. Telefonvisitation giver mange korte samtaler med 

voksne og ældre. 

Forskelligheden omhandler også patienternes aldersfordeling, hvor gruppen af ældre 

mennesker står for det største antal kontakter i alle tre lægehuse. 

Konsultationer med børn/unge handlede om vortebehandling, forbindskifte og vaccina-

tioner. Konsultationer med voksne og ældre omfattede vaccinationer, blodprøver og 

kontroller. Patientflowet afspejlede ikke det normale antal patientkontakter. Ifølge de 

praktiserende læger var årsagen, at januar var ualmindelig kold. Kulden påvirkede antal-

let af infektioner, hvilket normalt er en hyppig kontaktårsag på denne tid af året. 

8.1.1 Delkonklusion 

Sammenfattende er kategorien Forskelligheden kendetegnet ved en praksis som kræver 

at kunne omstille sig til mange forskellige patientgrupper og henvendelsesårsager. Den 

aldersmæssige spredning af patienter og de forskellige sygdoms og - henvendelsesårsa-

ger udlægges som en udfordring for den sundhedspædagogiske praksis. De fysiske 

rammer og praksispersonalets sammensætning ses som værende af betydning for syge-

plejerskers faglighed. 

Den sundhedspædagogiske praksis og sygeplejerskers faglighed diskuteres under kate-

gorierne Et uopdyrket land og En magtfri praksis. 
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Figur 5. Flowdiagram 
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9. Et uopdyrket land 

Den første kategori har fået overskriften Et uopdyrket land, fordi to informanter uaf-

hængigt af hinanden nævnte, at konsultationssygepleje er et uopdyrket land. Den ene 

informant siger ”… jeg tænker, der er så meget uopdyrket land her, jeg tænker jo alle kronikerne, som 

kan hjælpes her, alle de gamle som ikke har styr på medicinen”(inf.2). 

Under kategorien Et uopdyrket land er to temaer.  Det første tema er sundhedsfremme 

og forebyggelse, det andet den nære tværfaglighed. 

De udledte temaer skematiseres i følgende oversigt med eksempler på citater, som dan-

ner grundlaget for de valgte temaer og undertemaer. 

Uddrag fra empiri Temaer/undertemaer 

”Sundhedsfremme og forebyggelse er bare en tilgang man har med 

sig”(inf.3) 

”… han får for meget medicin, det skal der ryddes op i”(inf.2) 

”… så føler jeg, at det er vigtigt at følge op..så næste gang hører jeg lige 
til den mave der”(inf. 2) 

”… hvordan er det lige med alkohol.. kan du skære i dem(øllene)?(inf. 2) 

”… det er vigtigt at der sættes mål for diabetikere, vel at mærke realisti-
ske mål, fordi jeg tænker at det er med til at fastholde et forløb”(inf.2) 

”… det fungerer rigtigt godt, vi kan også ringe til hinanden og jeg kan 
fx lægge en besked til en af lægerne om, at jeg lige vil tale med ham i 10 
min””(inf.2) 

”… den faglige og arbejdsmæssige tilfredshed er bare større her”(inf. 3) 

 
 
”… under en sårpleje kommer uddannelseslægen ind med en anden pati-
ent og spørger om hjælp til en halspodning”(inf.1) 

”… det er herude, det sker, mere og mere lægges ud til almen prak-
sis”(inf.3) 

Sundhedsfremme og 
forebyggelse 

medicinadministration 

opfølgning 

konfrontation og mod 

fastholdelse af mål 

Den nære tværfaglig-
hed 

Samarbejde og arbejds-
glæde 
 
afbrydelser og opgave-
overdragelser 
 
fremtidens opgaver 

Figur 6. Skematisk oversigt over temaer og undertemaer baseret på uddrag af empirien 

9.1 Sundhedsfremme og forebyggelse 

Analyse af konsultationssygeplejerskers praksis viser, at temaet sundhedsfremme og 

forebyggelse indeholder fire forskellige undertemaer: Medicinadministration, opfølg-
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ning, konfrontation og mod, samt fastholdelse af mål. Disse udlægges i det følgende og 

opsummeres under hvert tema og danner grundlag for den videre diskussion 

9.1.2 Medicinadministration 

Undertemaet medicinadministration viser den forebyggende indsats i forhold til ældres 

medicinforbrug, medicinsanering, samt vejledning i rejsemedicin. 

I konsultationen gennemgås de ældres medicinlister. Eksempelvis sygeplejersken, som 

kigger på medicinlisten til en ældre mand inden en konsultation. Informanten siger:”… 

han får for meget medicin, det skal der ryddes op i”(inf.2).  En anden informant svarer således på 

spørgsmålet om, hvordan man forebygger, at ældre får for meget medicin: ”… ved at vur-

dere og evaluere, hvad de får af medicin, det er hele tiden en vurdering af, hvorfor og hvad er effekten og 

hvad er risikoen ved at gøre det”(inf.3).  Ældres medicinforbrug ser således ud til at blive 

grundigt vurderet og saneret som en del af forebyggelsesindsatsen til den enkelte ældre. 

Men forebyggelse relateret til fejlmedicinering og medicinsanering foregår også som en 

del af et større projekt. En informant fortæller, at det er en hjælp at have Sundhedssty-

relsen i ryggen, når medicinsanering skal iværksættes:”… så var det ikke bare en fiks ide her-

fra, men noget som kom oppefra”(inf.3). Sundhedsstyrelsens kampagne om sovemedicin og 

benzodiazepiner har givet anledning til at konfrontere patienter med årelange forbrug, 

men samme sygeplejerske siger også at forebyggelse ”… ikke kun er de store forkromede 

projekter” (inf.3). Udover at rydde op i ældres medicin, så kan mindre forebyggelsestiltag 

også være at give grundige informationer om rejsemedicin til patienter. Et ægtepar in-

formeres om kolerabeskyttelse, forebyggelse af maveproblemer og der sluttes af med at 

spørge: ”… er I vaccineret mod hepatitis, både A og B?” (inf.3). En sygeplejerske fortæller i den 

forbindelse om sine kollegers indsigt i rejsemedicin: ”… de [sygeplejerskerne] har været på 

kursus i rejsemedicin og ved virkelig meget, mere end lægerne tror jeg”(inf.5). 
Opsummeret forstås sundhedsfremme og forebyggelse i relation til medicinadministra-

tion som en praksis, hvor der arbejdes med grundighed, både på det individuelle plan og 

samtidig ud fra et samfundsmæssigt krav. 

9.1.3 Opfølgning 

Undertemaet opfølgning viser den sundhedsfremmende indsats i forhold til at se andre 

sundhedsproblemer end dem, patienten og lægen ser. 

En ældre patient kom egentlig til blodtryksmåling, men havde mavesmerter og var ap-

petitløs. En informant fortæller: ”… og så kom vi til at snakke om hans mave, så føler jeg at det er 
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vigtigt at følge op, og ikke enøjet fokusere på hans blodtryk, så synes jeg også det er mit problem, så 

næste gang, der hører jeg lige til den mave” (inf.2). Tilsyneladende er sygeplejersker opmærk-

somme på, at de som samtalepartnere kan komme ind på andre problemer og dermed 

komme dem i forkøbet. At have øje for kan også handle om at se ting, som lægen ikke 

har tid til. En informant fortæller: ” … Jeg ser måske nogen sundhedsfremmende ting som lægen 

ikke har tid til at tage sig af, som jeg så kunne tage mig af i for hold til lægen” (inf.2).  At se mulighe-

der for sundhedsfremme er umiddelbart en væsentlig tilgang i konsultationssygepleje og 

adskiller sig fra sygepleje på sygehuset. En informant siger om dette: ”… konsultationssy-

geplejersker har den der profylaktiske tilgang… den er der meget mere af her end på sygehuset, der er 

der meget mere sygdomsheling, altså der skal du gøre de syge raske, her skal vi forebygge at de bliver 

syge, vi skal fremme at de ikke får nogen ting”(inf.2). 
Opsummerende forstås sundhedsfremme og forebyggelse i relation til opfølgning som 

en faglig kompetence. Her ses og høres sundhedsproblemer, som patienterne ikke 

umiddelbart kom for og som lægen ikke har tid til. 

9.1.4 Fastholdelse af mål 

I undertemaet fastholdelse af mål kommer sundhedspædagogik i forhold til patienters 

livsstilsproblemer til udtryk. 

Når sygeplejersker skal fastholde diabetikers mål omkring vægttab anvendes motivation 

og en realistisk tilgang. En informant spørger: ”… har du en eller anden som du kunne tabe dig 

med, som du kunne lave noget med?(inf.4)”. En anden informant forklarer: ”… det er vigtigt at der 

sættes mål for diabetikere, vel at mærke realistiske mål, fordi jeg tænker, at det er med til at fastholde et 

forløb, det er med til at gøre det godt for patienten” (inf.2).  Fastholdelse af målet i samtalen mel-

lem sygeplejerske og patient kan være svært. En informant fortæller: ”… … vi kommer ud i 

mange sidegader, men vi skal tilbage til hovedgaden, det handler om kommunikation, at man agerer med 

sikkerhed, de skal føle sig trygge” (inf.2). Fastholdelse betyder altså at holde en rettethed i 

samtalen, så patientens problem forbliver sagens omdrejningspunkt. 

En anden måde at fastholde patienters mål på handler om opmuntring. Til et ægtepar, 

hvor begge har tabt sig, udbryder sygeplejersken: ”… det er vildt flot, jeg er så glad for at se 

jer” (inf.2). En opmuntring kan være en direkte henvendelse om patienters egenskaber, 

udtrykt således: ”… jeg ved, at du har vilje og karakterstyrke… du skal bare løfte armene og sige 

YES” (inf.2). Informanten svarer således på min forespørgsel om det er bevidst, at hun 

opmuntrer sine patienter:”… altså det handler mest om sund fornuft men jeg vil gerne give dem tro 

og håb på, at der er noget der kan flyttes” (inf.2). 
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Opsummeret viser sundhedsfremme og forebyggelse i relation til fastholdelse af mål sig 

som motivation, opmuntring og sund fornuft, hvor hensigten er at få patienter til at tro 

på dem selv og derigennem selv medvirke til at fastholde mål. 

9.1.5 Konfrontation og mod 

Undertemaet konfrontation og mod handler om problemstillinger relateret til patienters 

liv og respekt for patienters valg. 

Patienter konfronteres med problematikker, som relaterer til deres liv og sygdom. En 

informant ved, at alkohol er inde i billedet ved en diabetespatient og spørger:”… hvordan 

er det med alkohol… kan du skære i dem[øllene]?” (inf.2). På forespørgsel om, hvorvidt hun ville 

konfrontere et alkoholoverforbrug, svarer informanten: ”… ja, det ville jeg gøre, men ikke på 

en måde så tilliden brydes” (inf.2). At bevare respekt for menneskets valg af livsstil ser ud til 

at handle om at skabe tillid, men også omsorgsfuldhed ser ud til at spille ind. En diabe-

tespatient har problemer med alkohol og rygning, men ikke alle problemer skal tages 

op. En informant siger:”… man skal gå gelinde til værks, det er hans liv”(inf.3). 

Mod ses også som at gå i rette med det, patienten siger. Under en konsultation om et 

vægttab, siger en informant: ”… det er fordi at du overholder det, at det går godt, så du skal ikke gå 

tilbage til gamle vaner, du er nødt til at sige at det er fra nu af og i al evighed, men så undgår du måske 

helt at skulle tage insulin”(inf.4). En anden informant beskriver på forespørgsel om forholdet 

mellem at konfrontere og forebygge samtidig, således: ”… vi er moderat aggressive, er vi for 

aggressive, risikerer vi at tabe nogen”(inf.3). 
Mod handler også om at turde tage seksuelle emner op, som er relevante for patienten. 

En informant siger til en ældre mand ”… at mænd burde vide noget mere om deres bækkenbunds 

betydning for seksuallivet”(inf.4). En anden informant informerer unge diabetikere om, hvor 

meget energi, der bruges under et samleje, og at det er nødvendigt at tage højde for dette 

i forhold til mad og insulin. Informanten fortæller uopfordret: ”... det er bare så vigtigt, at 

man taler med dem om det, sex er så vigtig en ting for alle (inf.2). 
Opsummerende handler sundhedsfremme og forebyggelse i relation til konfrontation og 

mod om at skabe tillid og udvise omsorgsfuldhed og samtidig turde formidle konfronte-

rende meninger igennem samtalen. 

Sammenfatning 

Sammenfattende er sundhedsfremme og forebyggelse kendetegnet ved at være en faglig 

kompetence forstået som en sundhedspædagogisk praksis. Den viser sig som en bevidst 
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vekselvirkning mellem grundig oplysning og modig konfrontation i en opmuntrende og 

omsorgsfuld samtale. Endvidere foregår sundhedsfremme og forebyggelse på det indi-

viduelle plan, men er også forankret i en samfundsmæssig sammenhæng, hvor overord-

nede tiltag udmøntes i mødet med den enkelte patient. 

9.2 Den nære tværfaglighed 

Analyse af konsultationssygeplejerskers praksis viser, at temaet den nære tværfaglighed 

retter indeholder tre undertemaer: Samarbejde og arbejdsglæde, afbrydelser og opgave-

overdragelser, samt fremtidens opgaver. Disse tre udlægges i det følgende og opsumme-

res under hvert undertema og danner grundlag for den videre diskussion 

9.2.1 Samarbejde og arbejdsglæde 

Undertemaet samarbejde og arbejdsglæde viser den tætte kontakt mellem sygeplejersker 

og andet praksispersonale, samt oplevet selvstændighed. 

At være tæt på hinanden i de fysiske rammer ser ud til at være af betydning for både 

patient, læge og sygeplejerske. Dette ses når lægen ringer en informant op under en sy-

geplejekonsultation for at konferere med om patientens blodtryk. Eller når lægen hentes 

ind, hvis der lige skal kigges på en brækket tå eller et betændt sår.  En informant fortæl-

ler: ”… det fungerer rigtigt godt, vi kan også ringe til hinanden og jeg kan fx lægge en besked til en af 

lægerne om, at jeg lige vil tale med ham i 10 min” (inf.2).  Samme informant opsøger ofte lægen 

med henblik på at holde en mindre stuegang, hvor de sammen gennemgår flere patien-

ter. På opfordring om betydningen af denne tætte kontakt med lægen, fortæller infor-

manten: ”… så føler jeg at vi er på samme niveau og så er det sådan en lille konference mellem ham og 

mig” (inf.2). En anden informant fortæller i følgende citat om forskellen på at arbejde på 

sygehus og almen praksis. Informanten indleder med en betragtning over det nuværende 

samarbejde med læger i almen praksis: 
                                 ”… jamen, det er super, jeg har selv været på ortopædkirurgisk, 

der kunne lægen finde på at sige, nu går vi stuegang, jeg skal være på 
OP [operationsstuen]om 10 min, så må du jo prioritere, det er jo lidt 
træls, når man har 7 patienter, det er ikke særligt tilfredsstillende at 
skulle vælge nogen fra, fordi der ikke er tid til det, den faglige og ar-
bejdsmæssige tilfredshed er bare større her”(inf.3). 

 
Denne følelse af en faglig og en arbejdsmæssig tilfredshed ved at have tid til patienter 

og et kollegialt samarbejde ser ud til at være af stor betydning. 
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Selvstændighed er en væsentlig årsag til at sygeplejersker arbejder i almen praksis. På 

spørgsmålet om bevæggrunde for at vælge konsultationssygepleje, fortæller en infor-

mant således ”… en stærk motivation er, at vi har selvstændige konsultationer”(inf.5). En anden 

informant beskriver fordelen ved at have selvstændige konsultationsrum således: ”... en 

anerkendelse af vores faglighed, det er rart at man har værdi i det her system”(inf.3). Manglende kol-

legial forståelse for, hvilke problemer en konsultation kan afstedkomme kan give anled-

ning til irritation. En informant fortæller: ”… jeg bestemmer ikke over min tid selv, men jeg gider 

ikke at de sætter et blodtryk til fredag eftermiddag kl.15.15 og patienten så har et blodtryk på 180/110, 

hvad er det så lige de vil have, at jeg skal gøre?” (inf.2). 
Opsummerende forstås den nære tværfaglighed i relation til samarbejde og arbejdsglæ-

de som en samtalekultur, hvor anerkendelse og forståelse af sygeplejerskers faglighed 

og kompetencer både skaber et godt samarbejdsklima og skaber mere tid til patienter. 

9.2.3 Afbrydelser og opgaveoverdragelser 

Dette undertema omhandler konsekvenser af afbrydelser og om uddelegering af ar-

bejdsopgaver og opgaveoverdragelser. 

Afbrydelser ser ud til at være et vilkår. En sygeplejerske siger om det at bryde ind hos 

hinanden: ”… i starten, syntes jeg at det var svært at bryde ind i hinandens konsultationer” (inf.2). 

Afbrydelse ser også ud til at handle om manglende forståelse for, hvad sygeplejersker 

foretager sig.  Midt under en sygeplejekonsultation kommer lægen ind uden varsel med 

en urinprøve og siger ”… vil du lige dyrke den?”(inf.1). Samme manglende kollegial forstå-

else for sygeplejerskers konsultationer viser sig i følgende feltnote: ”… under en sårpleje 

kommer uddannelseslægen ind med en anden patient og spørger om hjælp til en halspodning”(inf.1). 

Afbrydelser er tilsyneladende en del af hverdagen og noget tyder på, at sygeplejerskers 

fysiske arbejdsområde og arbejdsopgave ikke umiddelbart anses for så væsentlige, at de 

ikke kan afbrydes. Noget tyder på en praksis, hvor sygeplejersker lader andre bryde ind. 

Når aftalte uddelegerede opgaver ikke bliver udført opstår irritation tilsyneladende. Se-

kretærer har til opgave at fjerne og rengøre GU remedier inde hos lægen. I dette tilfælde 

er det ikke gjort, hvilket får sygeplejersken til selv at fjerne dem og hun udtaler samti-

dig: ”.. lægen skal da ikke sidde derinde med sådan en spand, det er da ulækkert” (inf.2).  

I den ene praksis har sygeplejersker overtaget telefonvisitering efter lægesekretærer. På 

forespørgsel om det er godt for lægen, at sygeplejersker visiterer, fortæller en infor-

mant: ”… vi laver en grovsortering, de [patienterne] skal ikke tale med alle om alt, stort og småt, det er 
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klart et kvalitetsløft, flere fagkompetencer”(inf.3). Uddelegering af lægelige opgaver har med 

faglighed at gøre. En informant fortæller på spørgsmålet om viden følger med, når læge-

lige opgaver overdrages: ”… jeg sluger alt sådan noget, al den viden jeg kan få, det som gavner 

patienten”(inf.2). En anden informant siger ”vi har masser af fagsnak, vi er jo sammen hele ti-

den(inf.3)”. Derudover er et ugentligt fællesmøde i den ene praksis en ekstra mulighed for 

at tale om organisatoriske og faglige problemstillinger. En informant fortæller:”… der 

taler vi sammen alle sammen, ikke patientrettet, men organisatorisk, vi skal fx have taget op, hvordan vi 

sikrer, at gravide får taget en ekstra blodprøve i 8.uge, der skal laves en standard, så vi ikke glemmer det, 

men ellers taler vi jo sammen hver dag”(inf.5).  
Opsummerende forstås den nære tværfaglighed i relation til afbrydelser og opgaveover-

dragelser som en praksis, hvor lægefaglig viden følger med overdragelser af opgaver og 

bliver en integreret del af sygeplejerskers praksis. Sygeplejepraksis forstås også som 

reaktiv praksis, hvor sygeplejersker lader andet praksispersonales adfærd være styrende. 

9.2.4 Fremtidens opgaver 

Undertemaet fremtidens opgaver viser, hvordan sygeplejerskers faglighed kan bidrage 

til tværfaglighed som en nødvendighed i fremtidens forebyggelsesindsats. 

Fremtiden i sundhedsvæsenet handler om få patienter fra sekundær sektor over i primær 

sektor. En informant svarer på forespørgsel omkring konsultationssygeplejerskers rolle i 

denne udvikling:”… jeg tænker, der er så meget uopdyrket land her, jeg tænker jo alle kronikerne, 

som kan hjælpes her, alle de gamle som ikke har styr på medicinen” (inf.2). At være rustet til denne 

udvikling ser ud til at kræve en organisering og en afklaring af de faglige kompetencer. 

En anden informant fortæller om fordeling af arbejdsopgaver mellem sygeplejerske og 

læge fremover: ”… når de accelererede patientforløb vælter ud i de kommunale lægehuse, så skal vi 

da udnytte de ressourcer bedst muligt… og de ting vi kan tage os af som sygeplejersker med vores faglige 

baggrund synes jeg da er fint, at vi så gør, så kan lægen får frigjort ressourcer til decideret at løse læge-

opgaver”(inf.3). Noget tyder på, at sygeplejersker vurderer deres faglige baggrund som 

væsentlig for lægen, når fremtidens opgaver skal løses. 

På spørgsmålet om almen praksis som et muligt uddannelsessted, siger en informant:”… 

det er vigtigt at skolen følger med, da jeg var studerende var det ikke en mulighed at komme i almen 

praksis , det er herude, det sker, mere og mere lægges ud til almen praksis, og i forhold til forebyggelse 

og sundhedsfremme, det er vigtigt at de studerende får muligheden, og vi vil rigtig gerne vise vores fag 

frem”(inf.3). 
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Noget tyder på, at fremtiden byder på sygeplejestuderende, og muligvis også på et udvi-

det arbejdsområde omkring medicin. På spørgsmålet om sygeplejersken selv ordinerer 

medicin svarer hun: ”… jeg kan øge doseringen efter aftale med lægen” (inf.2),. På spørgsmålet 

om hun på sigt vil få lov at ændre i medicin, svarer hun: ”ja… på specielle områder” (inf.2). 

Opsummerende forstås den nære tværfaglighed i relation til fremtidens opgaver som 

vigtigheden af en sygepleje, som både indbefatter en styrkelse og en udvidelse af syge-

plejefaglige områder og som er et fag, som sygeplejestuderende skal have mulighed for 

at opleve. 

Sammenfatning 

Sammenfattende er den nære tværfaglighed kendetegnet ved en tværfaglig samtalekul-

tur beroende på sygeplejerskers oplevede anerkendelse af deres faglighed. Den tværfag-

lige samtalekultur viser sig som en overdragelse af lægelige viden og lægelige opgaver, 

men hvor sygeplejersker udviser en reaktiv adfærd i forhold til deres kolleger. Endvide-

re ses en fremadskuende praksis i forhold til kommende arbejdsområder som uddannel-

sesmulighed for sygeplejestuderende og medicinordination. 

10. Diskussion: Et uopdyrket land 

Diskussion af Et uopdyrket land vil være delt i de to temaer. De to temaer diskuteres i 

relation til indhold og handlemåder i konsultationssygeplejerskers praksis. Temaerne 

peger på to væsentlige aspekter for fremtidens konsultationssygepleje. Det første aspekt 

er sundhedspædagogik til ældre. Det andet aspekt er samtalekulturens betydning i almen 

praksis, hvis forebyggelsesindsatsen skal lykkes. Først diskuteres sundhedsfremme og 

forebyggelse og efterfølgende diskuteres den nære tværfaglighed og begge afsluttes 

med en delkonklusion. 

10.1 Sundhedspædagogik til ældre 

Denne undersøgelse viser, at ældre mennesker er konsultationssygeplejerskers største 

patientgruppe. Konsultationssygeplejerskers sundhedspædagogiske praksis ses som en 

bevidst vekselvirkning mellem grundig oplysning og modig konfrontation i en opmun-

trende og omsorgsfuld samtale. 

Ifølge uddannelsesforsker Kari Dahl er sundhedspædagogik til ældre både et teoretisk, 

empirisk og i praksis underbelyst område, og der er meget lidt viden om sundhedspæ-

dagogiske aspekter af alderdom og aldring (46). I en rapport fra 2010 om ældres sund-
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hedstilstand peger Sundhedsstyrelsen på, at ældre lever længere, at antallet af overvæg-

tige ældre vokser, og at ældres medicinforbrug stiger (47). Udviklingen peger dermed i 

retning af, at ældres sundhedsproblemer fremover vil udgøre en større del af konsultati-

onssygeplejerskers praksis. 

Ifølge de amerikanske forskere i sundhedspædagogik Green og Kreuter er viden og fær-

digheder forudsætninger for en effektiv sundhedspædagogik (48). Denne undersøgelse 

viser, at konsultationssygeplejerskers sundhedspædagogiske indsats til ældre, baserer 

sig på viden og færdigheder som oplysning, grundighed og mod. Denne viden og disse 

færdigheder ses, når ældre udviser handlekompetence i forhold til at mestre et vægttab. 

Ved medicinfornyelse hjælpes de ældre til at få styr på deres medicin ved grundig gen-

nemgang, sanering og oplysninger om medicin. 

Sygeplejersker udpeges fra flere sundhedspolitiske sider til at skulle være den faggruppe 

som skal højne kvaliteten i patientbehandlingen i relation til sundhedsfremme og fore-

byggelse. På sigt vil antallet af ældre stige markant, og selvom sundhedsfremme og fo-

rebyggelse bare er en tilgang, konsultationssygeplejersker har med, så kunne det for-

modes, at denne faglige kompetence ville blive udfordret. Ikke alene på grund af det 

stigende antal ældre, men også grundet den forandring lægehusene undergår.  

Undersøgelser af sygeplejerskers sundhedspædagogik til ældre indlagt på sygehuse kan 

vise noget om, hvilke udfordringer konsultationssygeplejersker kan formodes at stå 

overfor i relation til ældre i almen praksis. 

Et irsk observationsstudie af sygeplejerskers sundhedspædagogik til indlagte ældre kon-

kluderer, at ældres komplekse sygdomsbilleder er en faktor, som vanskeliggør sygeple-

jerskers sundhedspædagogiske praksis (49). En norsk interviewundersøgelse af ældres 

oplevelser af sygeplejerskers sundhedspædagogik, konkluderer, at det er nødvendigt at 

udvikle sundhedspædagogiske metoder og strategier, som kan imødekomme ældres 

komplekse behov (50). En engelsk interviewundersøgelse af sygeplejerskers opfattelser 

af sundhedspædagogik i plejen til ældre, konkluderer, at ledelsesmæssig opbakning er 

nødvendig for at sikre en systematisk sundhedspædagogik (51). 

Undersøgelserne peger på at ældres komplekse sygdomsbilleder, samt ledelsesmæssig 

opbakning er to faktorer som vanskeliggør implementering af sundhedspædagogik til 

ældre. Hvorvidt disse resultater kan overføres til almen praksis er usikkert. Resultaterne 

kunne imidlertid indikere nødvendigheden af at afklare faglige og ledelsesmæssige pro-
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blemer, såfremt en sundhedspædagogisk indsats til ældre skal lykkes. Lægehusene un-

dergår netop i disse år forandringer i relation til nye opgaver og nye faglige strukturer. 

Vinge fremhæver, at ledelsesmæssige problemer i almen praksis blandt andet handler 

om implementering og forskellige faglige baggrunde (7). Det kunne tyde på, at konsul-

tationssygeplejersker fremover står overfor en stor udfordring i relation til ældre menne-

sker, når det handler om at udføre sundhedspædagogik til en stor gruppe af ældre. 

Denne undersøgelse peger på, at konsultationssygeplejerskers sundhedspædagogik til 

ældre i det enkelte møde ser ud til at give ældre mulighed for på en omsorgsfuld og kon-

fronterende måde at opnå handlekompetence. Konsultationssygeplejersker forventes at 

yde en stor forebyggende indsats fremover i relation til et stigende antal ældre. I denne 

undersøgelse ser konsultationssygeplejersker ud til at løfte denne opgave i det enkelte 

møde. Men indsatsen mod ældres overvægt skal ikke kun foregå på det enkelte praksis-

niveau. Det Nationale Forebyggelsesråd peger i et nyligt strategioplæg på, at såfremt 

sundhedsfremme og forebyggelse skal lykkes, skal indsatsen systematiseres og ligestil-

les med behandling (52).  

Sundhedspædagogik til ældre i konsultationssygeplejerskers praksis udgør en faglig 

udfordring og overordnede systematiske strategier i relation til ældre kunne styrke kon-

sultationssygeplejerskers indsats i det enkelte møde. 

10.1.1 Delkonklusion 

Selvom sundhedspædagogik tilsyneladende er en faglig kompetence, så vil mere syste-

matiske sundhedspædagogiske strategier til gruppen af ældre fremover være nødvendig. 

Konsultationssygeplejersker hjælper den enkelte ældre i det enkelte møde. For at mål-

rette den sundhedspædagogiske indsats til et stigende antal ældre med komplekse syg-

domsbilleder vil en systematiseret national strategi være afgørende. 

En systematisk indsats ser ud til at være afhængig af en tværfaglig indsats, hvilket leder 

videre til diskussion om tværfaglighed, faglighed og forebyggelse. 

10.2. Den tværfaglige samtalekulturs betydning for forebyggelsesindsatsen 

Denne undersøgelse viser, at den nære tværfaglighed er kendetegnet ved en tværfaglig 

samtalekultur beroende på sygeplejerskers oplevede anerkendelse af deres faglighed, 

men hvor der ses en reaktiv adfærd i forskellige kollegiale sammenhænge. 
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Ledelsesfilosof Fogh Kirkeby anfører, at samtalekultur er ekstrem vigtigt (53). Ikke kun 

fordi den bliver den nye måde at lede organisationer på, men også fordi den åbner op 

mod rum af forståelse for sig selv og af den anden, der ikke nødvendigvis hviler på kon-

sensus, men på gensidig anerkendelse. Anerkendelse kræver finfølelse og situationsfor-

nemmelse. Denne undersøgelse viser, at afbrydelser ofte er en del af dagligdagen og kan 

ses som udtryk for manglende situationsfornemmelse og vil opleves som manglende 

anerkendelse.  

Afbrydelser er et velkendt fænomen og vilkår i sygepleje (54). Sygeplejerske L. Brahe 

har undersøgt fænomenet afbrydelser i klinisk sygeplejepraksis og peger på, at problem-

stillingen om afbrydelser bør løftes op fra det konkrete situationsniveau til en drøftelse i 

fagkollektivet. I denne undersøgelse er afbrydelser en del af hverdagen. Læger afbryder 

sygeplejekonsultationer og sygeplejersker lader disse afbrydelser fortsætte. Såfremt 

begrebet samtalekultur er en forudsætning for at kunne lede nye organisationer, så vil en 

drøftelse med henblik på at få den daglige praksis til at fungere med anerkendelse, for-

ståelse og situationsfornemmelse være relevant i almen praksis. 

I denne undersøgelse ses en reaktiv adfærd hos nogle sygeplejersker. Ifølge ledelsesfor-

sker S. Covey betyder en reaktiv adfærd, at man lader andre om at tage initiativ og an-

svar og peger i stedet på en proaktiv tilgang, som betyder at der tages ansvar for og 

initiativ til (55). Den reaktive tilgang er ikke hensigtsmæssig i en organisation, hverken 

for den enkelte eller for organisationen. Disse betragtninger ligger i tråd med Scheels 

tanker om faglighed. Scheel peger på, at hvis sygeplejersken er usikker på, hvad faget 

kan yde, så bliver samarbejdet oftest på den faggruppes præmisser, som ikke er usikker 

på sin fagidentitet (34).  

Scheel betragter tværfagligt samarbejde som uhyre vigtigt i sundhedsvæsenet, idet det 

ikke kun er en faggruppe, der alene kan varetage de komplicerede sundhedsmæssige 

opgaver (ibid. s.105). Almen praksis vil fremover have læger, sygeplejersker, bioanaly-

tikere og muligvis andre faggrupper som fysioterapeuter, psykologer og diætister og 

dermed kommer tværfagligheden i spil på en ny organisatorisk måde (7). Ny dansk 

forskning fra 2010 ”Fra lægehus til behandlerteam” viser, at en af de ting som er med 

til at understøtte samarbejdet er vidensdeling mellem alle lægehusets ansatte (56). Den-

ne undersøgelse understøtter, at vidensdeling er en del af samarbejdet, i og med at in-

formanter giver udtryk for, at fagsnak foregår hele tiden og at det styrker samarbejdet.  
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Vidensdeling handler i lige så høj grad om at viden bevæger sig fra konsultationssyge-

plejersker til læger. En faglig viden kunne være indsigt i hverdagslivets betydning for 

patienter. Denne tilgang vil vise en proaktiv sygepleje, hvor sygeplejerskers faglige ind-

sigt bliver afgørende for de helbredsløsninger, som er relevante og vigtige for patienten.  

Antallet af kronisk syge vil stige markant fremover og almen praksis skal i denne sam-

menhæng varetage en mere aktiv rolle fremover. Interviewundersøgelser af kronisk sy-

ges oplevelser af sundhedsvæsenet viser, at de ønsker hjælp til langsigtede livsstilsæn-

dringer og sammenhæng i deres patientforløb (57).  Der peges fra Sundhedsstyrelsens 

side på, at samarbejde mellem læger og sygeplejersker styrker forebyggelsesindsatsen 

til kronisk syge(15). Denne undersøgelse viser, at informanterne oplever at samarbejdet 

med læger om patienter fungerer. I og med at fremtiden byder på store udfordringer i 

relation til det stigende antal kronisk syge og deres krav og forventninger til pleje og 

behandling, så bliver spørgsmålet om videreuddannelse af konsultationssygeplejersker 

et vigtigt aspekt. 

Specialuddannelse af konsultationssygeplejersker er foreslået som en måde at imøde-

komme den store samfundsmæssige udfordring omkring det stigende antal kronisk syge 

i almen praksis. En specialuddannelse beskrives som en længerevarende uddannelse på 

et højere niveau end grunduddannelse og med en udvidelse af de faglige kompetencer 

(21). Uddannelse til anæstesisygeplejerske blev en mulighed i 1977 og blev foranlediget 

af lægemangel og ønsket om at kunne foretage flere kirurgiske indgreb. Umiddelbart ses 

lignende problemstilling i almen praksis. Almen praksis forventes fremover at indtage 

en langt mere aktiv og koordinerende rolle i en tid med lægemangel og et stigende antal 

kronikere. Derudover peger Sundhedsstyrelsen på, at Danmark på sigt vil følge de in-

ternationale udviklingstendenser i almen praksis.  

Det tyder på, at forudsætningen for at forebyggelsesindsatsen lykkes, er at sygeplejer-

sker aktivt og på et fagligt højt niveau kan medvirke til at sygepleje bliver en synlig del 

af pleje og behandling i almen praksis.  

10.2.1 Delkonklusion 

Den nære tværfaglighed betyder, at bevægelsen henimod flere faggrupper i almen prak-

sis udfordrer konsultationssygeplejerskers fagidentitet. En reaktiv adfærd i forhold til at 

lade plejen foregå på andre faggruppers præmisser vil svække konsultationssygeplejer-

skers fagidentitet. En proaktiv tilgang, hvor konsultationssygeplejersker tydeligt bidra-
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ger med viden om de fagområder, som er deres faglige kompetencer vil være nødven-

dig, hvis konsultationssygeplejersker skal være en del af forebyggelsesindsatsen. Den 

proaktive sygepleje kunne styrkes af muligheden for at kunne specialisere sig. 

10.3 Konklusion: Et uopdyrket land 

Et uopdyrket land indeholder to temaer som tilsammen peger på konsultationssygepleje 

som et uopdyrket sygeplejeområde med potentiale og muligheder for en sundhedspæda-

gogisk og tværfaglig indsats til det stigende antal ældre og kronikere i almen praksis. 

Undersøgelsen viser, at sygeplejersker anvender sundhedspædagogiske handlemåder 

som øger de ældres handlekompetence. En mere systematisk planlægning af sundheds-

pædagogiske strategier baseret på forståelse for ældrelivet vil fremover være nødvendig 

for at kunne efterkomme det stigende antal ældre med komplekse sundhedsproblemer. 

Undersøgelsen viser, at en tværfaglig samtalekultur skal bero på en proaktiv og stærk 

faglig identitet fra sygeplejerskers side. Ved en proaktiv tilgang vil sygeplejersker have 

større muligheder for at imødekomme sygeplejefaglige og ledelsesmæssige udfordrin-

ger i en fremtid, hvor antallet af kronisk syge stiger i fremtiden, og hvor mange forskel-

lige faggrupper er repræsenteret. 

11. En magtfri praksis  

Den anden kategori har fået overskriften En magtfri praksis, fordi en informant fortæller 

således om hendes syn på magt i sygeplejen: ”… jeg er meget bevidst om at jeg er en magtfak-

tor, og hvis jeg vil bruge den magt kan jeg gøre det, men det er jeg meget bevidst om ikke at gøre 

her”(inf.2).  
Under kategorien En magtfri praksis er to temaer. Det første tema er tidens betydning 

og det andet tema er det neutrale grundlag. De udledte temaer skematiseres i følgende 

oversigt med eksempler på citater, som danner grundlag for de valgte temaer og under-

temaer. 
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Uddrag fra empiri  Temaer/undertemaer 

her tænker jeg, patienten kommer til mig, hans tid er lige så værdifuld 
som min tid” 
 
”… hvis de skal være patienter den tid jeg er her, så tænker jeg at det er 
vigtigt at få et godt forhold til dem”(inf.2) 

”… vi skal lige have den unge dame ind, så hun kan nå sin skole… man 
kan ikke undvære skolen, du når vist det meste med”(inf.2) 

”… nogen gange kan vi være den ventil, hvor man kan komme ned og så 

kan de snakke om hvor hårdt det er og hvor træls de egentlig synes det 

er”(inf.3) 

”her kommer de til os, patienten kommer til mig, vi mødes på en slags 

neutral grund”(inf.2) 

”… her er vi fælles og kan mødes om problemstillingerne”(inf.2) 

”…  altså det er også en dør, hun har ikke afsluttet mig, hun har ikke 
afvist mig, jeg må gerne komme igen”(inf.2) 

”..jeg prøver at være meget objektiv, kom ind og sid ned, jeg vil helst ikke 

vide for meget i forvejen, hvis ikke jeg kan bruge det til noget, jeg kan 

godt lide at se den enkelte”(inf.2) 

Tidens betydning 

relationel tid 

hverdagens tid 

tid til følelser 

 

 

Det neutrale grund-

lag 

et fælles udgangspunkt 

den åbne dør 

det enkelte menneske 

Figur 7. Skematisk oversigt over temaer og undertemaer baseret på uddrag fra empirien. 

11.1 Tidens betydning 

Analyse af konsultationssygeplejerskers praksis viser, at temaet tidens betydning inde-

holder tre forskellige undertemaer: Relationel tid, hverdagens tid og tid til følelser. Dis-

se udlægges i det følgende og opsummeres under hvert tema og danner grundlag for den 

videre diskussion. 

11.1.1 Relationel tid 

Undertemaet relationel tid viser, hvordan sygeplejerskers relationelle tilgang til patien-

ter påvirkes af tidens forskellige fremtrædelsesformer. 

At anvende tiden til at skabe gode relationer begynder allerede med børnenes møde med 

sygeplejen i almen praksis. En informant siger: ”… det er vigtigt at de ikke er bange for at 

komme her, fordi de skal måske komme de næste 10 år…  hvis de skal være patienter den tid jeg er her, så 
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tænker jeg at det er vigtigt at få et godt forhold til dem” (inf.2). At bruge tiden til at skabe et godt 

forhold ser ud til at skabe en holdbar og kontinuerlig forbindelse. Opfattelse af tidens 

betydning for begge parter ser ud som en afbalancering af magtforholdet. En informant 

siger:”… her tænker jeg, patienten kommer til mig, hans tid er lige så værdifuld som min tid”(inf.2) 

Når voksne patienter oplever, at de er kørt fast i problemer, tilbydes tid til en samtale. 

En informant siger om sin rolle: ”… så ser jeg mig som en samtalepartner” (inf.2). Informanten 

fortsætter: ”… de skal vide at jeg også er interesseret i andet end bare lige deres vægt”.  Det ser ud 

til, at der igennem tid til samtale skabes en relation baseret på andet end problemer og 

sygdom. Sygeplejersker anvender tiden i relationen til at styrke deres patienter. En in-

formant fortæller:”… jeg vil gerne give folk en succesoplevelse, jeg vil gerne give dem selvværd, lidt 

selvtillid, hvis de i forvejen ikke har haft andet end fiasko”(inf.2). Noget tyder på, at sygeplejersker 

fremmer relationen til patienten ved at anvende tiden til at give livsmod og styrke. 

Tid ser ud til at blive betragtet som en mulighed for at styrke relationen, men omvendt 

er tiden også begrænsende og kræver styring. En informant siger: ”… nogen gange skal jeg 

være bevidst om at jeg kun har 15 min… jeg skal holde tidsplanen også, det duer ikke, jeg bruger 30 min 

til dem, der kun er sat 15 min af til”(inf.2). Det kan betyde, at konsultationstiden med nogle 

patienter må begrænses. En informant fortæller, at det kan være nødvendigt at skære 

igennem: ”… vi når ikke videre i dag, jeg har ikke mere tid til dig i dag, jeg har nogen som sidder og 

venter(inf.2)”. Omvendt er tiden også til for at blive brugt. En informant fortæller: ” … jeg 

tjener jo ikke nogen penge ved at der ikke er nogen her, altså kan jeg jo ligeså give dem lidt tid, der går jo 

ikke tid fra en anden”(inf.2). 
Opsummerende forstås tidens betydning i forhold til relationel tid, som en praksis, hvor 

der arbejdes med tid som en mulighed for at styrke relationen og give patienter livsmod, 

men hvor afgræsning af tiden også er et vilkår. 

11.1.2 Hverdagens tid 

Undertemaet hverdagens tid viser patienters hverdagsliv set i relation til unges skole-

gang og ældres dagligliv. 

En ung pige kommer ind til sygeplejekonsultation. Informanten siger til de øvrige pati-

enter i venteværelset: ”… vi skal lige have den unge dame ind, så hun kan nå sin skole… man kan 

ikke undvære skolen” (inf.2). En ung mand i tømrerlære ringer ind og fortæller, at han er træt 

hele tiden. Informanten siger til ham: ”… hvornår har du fri fra skole, lægen har en tid onsdag 

kl. 16, kan du få det til at passe?”(inf.3).  Sygeplejersker har også blik for de ældres hverdags-
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liv, hvis de mangler et medicinpræparat eller skal hente deres medicin. De ældre spør-

ges under konsultation, når medicinlisten kigges igennem:”… Hvad med din medicin, den 

grønne Centyl, den kommer du til at mangle, den fornyer jeg lige, er det ikke nemmest at sende medicinen 

til centeret? og ”… sku jeg lige forny den, så skal vi ikke ses før om 3 mdr.” (inf.2). Noget tyder på, 

at sygeplejerskers forståelse for hverdagslivet handler om at skabe sammenhæng mel-

lem hverdag og sygdom. 

Det ser ud til, at sygeplejersker forudsætter at livskvalitet er betinget af, at patienters 

hverdag fungerer. En informant siger: ”…”hvordan mindsker jeg så de påvirkninger, den her 

sygdom har på deres hverdag eller deres liv, sådan så de oplever livskvalitet”(inf.3). En ældre mand 

kommer til øreskylning og på forespørgsel om, hvorfor sygeplejersken fravælger at 

dryppe hans ører, svarer hun:”… fordi han skal have høreapparatet på i dag til fest og så er det 

træls, hvis øret er helt fedtet og måske glider hans høreapparat ud, hvis han lige synes det klør lidt, så er 

det bedre at han kommer i morgen og får det dryppet”(inf.2). 
Opsummerende forstås tidens betydning i relation til hverdagens tid som en faglig ind-

sigt i hverdagens betydning, hvor der arbejdes for at skabe sammenhæng mellem patien-

ters sygdom og hverdag med fokus på livskvalitet. 

11.1.3 Tid til følelser 

Undertemaet tid til følelser viser, hvordan patienter med sociale og personlige proble-

mer får mulighed for at italesætte deres følelser. 

Sygeplejersker tager sig tid til at være den samtalepartner som vil lytte, når patienter 

føler, at livet er svært. En informant siger: ”… nogen gange kan vi være den ventil, hvor man kan 

komme ned og så kan de snakke om hvor hårdt det er og hvor træls de egentlig synes det er”(inf.3).  Tid 

bliver en mulighed for at patienter kan bearbejde følelsesmæssige problemer. En infor-

mant fortæller, at hvis ikke lægen har tid til at høre på de patienter, som mangler social 

kontakt:” … så kan jeg da godt sidde og lytte, det må hun[lægen]) godt bruge mig til, eller det vil jeg 

gerne bruges til, hvis det er. Man kan altid lytte, hvis man har noget der fylder rigtig meget inde i en, så 

er det godt bare at få det sagt”(inf.2).  
At bearbejde sorg og oplevelser af at føle sig mislykket er temaer under flere konsultati-

oner. En patient savner sin kone, som er indlagt på sygehuset. Patienten kommer til at 

græde, og sygeplejersken giver sig tid til at tale med ham om konens sygdomsforløb. En 

voksen kvinde kommer til at græde, fordi hun ikke formår at holde sin slankekur. Syge-

plejersken siger til hende: ”… nu skal du bevare troen på at kunne, Rom blev ikke bygget på en 

dag”(inf.4). Under en længere samtale med en patient om for højt blodtryk, fortæller pati-



41 
 

enten, at han får for mange øl og er ensom.  Sygeplejersken lytter opmærksomt, men 

holder fokus på patientens medicin og blodtryk. Informanten svarer efterfølgende på, 

hvorfor hun informerede om blodtryksmedicin til patienten: ”… viden, patienten skal også 

have viden, har man viden kan man også meget bedre handle, det er sund fornuft”(inf.2).  Noget tyder 

på, at selvom følelser har plads i samtalen, så skal også tiden anvendes til videregive 

viden, som er vigtig og relevant for patienten. 

Opsummerende forstås tidens betydning tid i relation til følelser som en praksis, hvor 

patienters følelser omkring deres problemer mødes med forståelse og åbenhed, og hvor 

sygeplejersker tilbyder deres faglige viden. 

Sammenfatning 

Sammenfattende er temaet tidens betydning kendetegnet ved at være en faglig indsigt i 

hverdagens betydning. Den viser sig som en relationel praksis, hvor sygeplejersker ar-

bejder for at skabe sammenhæng og livskvalitet for patienters hverdag. Endvidere afba-

lancerer opfattelsen af tiden magtforholdet, hvilket betyder, at patienters følelsesmæssi-

ge hverdagsviden integreres på lige fod med sygeplejerskers faglige tilgang. 

11.2 Det neutrale grundlag 

Analyse af konsultationssygeplejerskers praksis i relation til det neutrale grundlag viser 

at temaet indeholder tre forskellige undertemaer: Et fælles udgangspunkt, den åbne dør 

og det enkelte menneske. Disse udlægges i det følgende og opsummeres under hvert 

tema og danner grundlag for den videre diskussion. 

11.2.1 Et fælles udgangspunkt 

Undertemaet et fælles udgangspunkt viser, at tilgangen til patienten er betinget af den 

kontekst, hvori plejen udføres. 

At være patient i almen praksis betyder, at man selv har bedt om at komme. En infor-

mant siger: ”… patienten kommer til mig, her har man selv bedt om at komme”(inf.2). At være sy-

geplejerske for mennesker, som selv har bedt om at komme, er anderledes end at kom-

me i deres hjem eller passe dem på sygehuset. En informant uddyber dette således: 

”… her kommer de til os, vi mødes på en slags neutral grund, i hjemme-
plejen går man ind i deres hjem og man bliver vidne til mange ting og kan 
godt opleve en slags magtesløshed, inde på sygehuset har man magt, vi 
bestemmer hvornår de skal op, hvornår de skal spise, om de må få medi-
cin, vi har magten, i hjemmet har de på en eller måden magten, her er vi 
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fælles og kan mødes om problemstillinger, som vi sammen kan lø-
se”(inf.2) 

Noget tyder på, at magtforholdet mellem patient og sygeplejerske ændres alt efter, hvil-

ken kontekst, de optræder i. Almen praksis ses som et sted, hvor patient og sygeplejer-

ske kan være fælles om magten og om at skabe fælles løsninger. 

Det ser ud til, at sygeplejersker oplever grundlaget for at komme i almen praksis ofte er 

problemer, og ikke udelukkende sygdomme. En informant fortæller: ”… her kommer man 

fordi man har et problem, det er mig selv der har taget kontakten, sygehuset, der kommer man fordi man 

har en sygdom”(inf.2). Forskellen mellem et problem og en sygdom betyder også, at tilgan-

gen til at komme i almen praksis er anderledes. En informant uddyber: ”… her kommer 

man fordi man fx har en sukkersyge, og det skal bare følges, og man kommer her fordi man måske er 

interesseret i at blive fulgt og holdt check på hvordan det egentlig skal køre, så det er en helt anden til-

gang til det”(inf.2). Noget tyder på, at komme i almen praksis handler om at kunne bevare 

sit hverdagsliv og ”bare” komme for at blive fulgt. 

Opsummeret forstås det neutrale grundlag i relation til et fælles udgangspunkt som en 

praksis, hvor magtrelationen med patienter er symmetrisk, hvilket skaber mulighed for 

at træffe beslutninger på et fælles grundlag. 

11.2.2 Den åbne dør 

Undertemaet den åbne dør viser åbenhed i forhold til patienters videre færd i systemet 

og kommunikationsformer i almen praksis. 

Ved telefonvisitation og under sygeplejekonsultationer åbnes op mod nye behandlings-

muligheder. Det kan være at blive viderestillet til lægen eller få en henvisning til ørelæ-

gen. En informant siger ved telefonvisitering: ”… jeg synes du skal ind til en læge”(inf.3). En 

anden informant siger til en patient med øreproblemer: ”… jeg synes næsten at du skal bestille 

en tid ved ørelægen, han har sådan en slyngeagtig ting, han kan tage det sidste ud med”(inf.2). Patien-

ters videre færd i systemet gælder også henvisninger til patientuddannelser og diabetes-

skoler. En informant vender tilbage til et emne om diabetesskole fra sidste konsultation. 

Informanten siger til patienten: ” … vi talte sidst om undervisning inde på sygehuset, var du derin-

de?”(inf.2) 
I den ene praksis var den åbne dør et konkret kommunikationsmiddel. En informant 

fortæller: ”… døren skal stå åben, så de andre [lægerne] ved, om jeg har patienter”(inf.2). Det elek-

troniske bookingsystem er et andet kommunikationsmiddel. Her kan personalet se, hvil-

ke patienter, der er til stede i de forskellige konsultationer. Dette åbner for at kunne tale 
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indbyrdes og tilbyde tværfaglig behandling. Da en mand med hjerteproblemer kommer 

til blodtrykskontrol, ringer lægen til sygeplejersken under konsultationen. De konfererer 

sammen et øjeblik og sygeplejersken siger:”… lægen synes du skal ses derude 

igen[sygehuset])”(inf.2).  Åbenhed betyder også, at selvom patienter ikke følger de aftalte 

livsstilsændringer, så er de velkomne igen. En informant siger: ”… det er altid godt at vide, 

altså det er også en dør, hun har ikke afsluttet mig, hun har ikke afvist mig, jeg må gerne komme 

igen”(inf.2). 

Opsummerende forstås det neutrale grundlag i relation til den åbne dør som en praksis, 

hvor åbne kommunikationsformer imellem læge og sygeplejerske giver patienter frihed 

til at komme igen og komme til nye behandlingsmuligheder. 

11.2.3 Det enkelte menneske 

Undertemaet det enkelte menneske viser, hvordan sygeplejerskers syn på mennesket gør 

det muligt for patienter med sociale og personlige problemer at komme til orde. 

I konsultation med voksne med diabetes er alkohol et tema.  En informant vælger at tale 

med lægen om at ændre på en patients diabetesmedicin. Det ville kunne lette patientens 

hverdag, men lægen mener, at det er umuligt grundet alkohol. På forespørgsel om, hvad 

sygeplejersken tænker, da han afviser hendes forslag, svarer informanten: ”… han kender 

ham gennem mange år, og vil sikkert sige at det ikke nytter, men jeg vil alligevel have lov at bevare lidt 

naivitet og tro det bedste”(inf.2). Der kommer mange patienter med sociale og personlige 

problemer. En informant fortæller, at det handler om: ”… ikke være fordømmende og sådan 

noget og sætte folk i bås men være åben overfor de her ting, socialt stigmatiserende ting som alkoholmis-

brug og ægteskabelige problemer”(inf.3). Noget tyder på, at sygeplejersker giver mennesker 

med sociale og personlige problemer muligheder for at blive set og hørt på en ny måde. 

Efter konsultation med en ældre mand med sociale og personlige problemer og som 

fremstod usoigneret, fortæller en informant:”… jeg er ikke bange for at røre ved dem, næsten 

ligegyldigt, hvordan de ser ud… jeg tror, at de føler at det er rart at komme her hos mig”(inf.2). En 

informant fortæller om en ældre kvinde med svære sociale problemer og dårligt helbred: 

”… men jeg vil se hende med friske øjne, jeg har jo ikke haft hende i tyve år, det skal komme hende til 

gode”(inf.2). Noget tyder på, at sygeplejersker lader det enkelte menneske træde frem og 

ser det positive, som også vidner om et menneskes formåen. At få mulighed for at for-

tælle om sine problemer handler om at se den enkelte. En informant fortæller: ”… hvor-

dan kan jeg bedst hjælpe den her patient med de problemer, han kommer med?”(inf.3). Informanten 



44 
 

uddyber: ”… det handler om et etisk blik, ikke alle er ens, man skal vurdere hvert enkelt menneske” 

(inf.3). 
Opsummeret forstås det neutrale grundlag i relation til det enkelte menneske som en 

praksis, hvor sygeplejersker bevidst lader det enkelte menneske få mulighed for at vise 

sin sårbarhed, sine problemer og sit potentiale. 

Sammenfatning 

Sammenfattende er det neutrale grundlag kendetegnet ved at være en praksis som er en 

symmetrisk magtrelation mellem patient og sygeplejerske. Det symmetriske magtfor-

hold viser sig som fælles magt til at skabe holdbare løsninger, som er funderet på et fæl-

les grundlag og som åbner op mod nye behandlingsmuligheder. Endvidere er det en 

praksis, hvor sygeplejersker har øje for det enkelte menneskes sårbarhed, problemer og 

potentiale. 

12. Diskussion: En magtfri praksis 

Diskussion af En magtfri praksis vil være delt i de to temaer. De to temaer diskuteres i 

relation til indhold og handlemåder i konsultationssygeplejerskers praksis. Temaerne 

peger på to væsentlige aspekter i forhold til, hvordan en magtfri praksis kommer til ud-

tryk i konsultationssygepleje. Det først aspekt er vekselvirkning mellem hverdagsviden 

og faglig viden. Det andet aspekt er det fælles grundlags betydning for synet på menne-

sket. Først diskuteres tidens betydning og efterfølgende diskuteres det neutrale grundlag 

og begge afsluttes med en delkonklusion. 

12.1 Hverdagsviden og faglig viden – en levende vekselvirkning i samtalen 

Undersøgelsen viser, at konsultationssygeplejersker har faglig indsigt i hverdagslivets 

betydning. De forskellige udtryk for tid viser noget om sygeplejerskers forståelse for 

patienters liv, hverdag og følelser. Denne faglige indsigt kommer til udtryk som en vek-

selvirkning mellem patienters hverdagsviden og sygeplejerskers faglige viden. 

Forskningsresultater viser, at sygeplejersker anvender længere konsultationstid, og at 

tiden anvendes til at komme i dybden med patienters problemer (24,29). Denne under-

søgelse viser, at sygeplejekonsultationer ofte varer mellem 15-45 min, og det tyder på, 

at konsultationssygeplejerskers faglige skøn inddrages. Ifølge Scheel rummer samtalen i 

interaktionel sygepleje værdier, vurderinger og skøn (34). Kunne den længere konsulta-
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tionstid hænge sammen med, at sygeplejersker anvender det faglige skøn til først at for-

stå patienters værdier for bagefter at komme til en dybere forståelse for patienters 

livsverden? Det kunne tyde på, at forståelse for patienters hverdag og dermed deres 

livsverden udgør et væsentligt aspekt i konsultationssygepleje. Netop ved at give patien-

ters hverdagsviden plads i konsultationen kan sygeplejersker bedre forstå og vurdere, 

hvilken pleje, behandling og sundhedspædagogisk tilgang, der er brug for. 

Grundtvig anvender udtrykket en levende vekselvirkning om samtalen (58). Når ordene 

tager fat, er ingenting fastlåst, der findes en levende bevægelse i det talte, og mange 

gange fører den frie samtale uventede steder hen og åbner døre. Samtalen skal være en 

levende vekselvirkning mellem to ligeværdige samtalepartnere, som yder hinanden gen-

sidig respekt, som lige dele taler og lytter. Dette ligeværdige samtalepartnerskab mellem 

patient og konsultationssygeplejerske ser ud til at skabe en vekselvirkning, som åbner 

op for ny erkendelse for både sygeplejerske og patient. Erkendelse af, hvordan sygdom 

integreres i hverdagen. 

Forskning viser, at det er af betydning for patienter, at sygeplejersker har forståelse for 

sygdommes påvirkning af deres hverdag (28). Viden om, hvordan sygdom og nødven-

dige livsstilsændringer påvirker menneskers liv, er knyttet til viden om sammenhængen 

mellem krop og hverdag. Cand.mag. Lone Grøn har undersøgt, hvordan sundhedspro-

fessionelles mangelfulde forståelse for hverdagens kompleksitet besværliggør samar-

bejde om patienters livsstilsændringer (59). Denne undersøgelse viser, at mødet mellem 

patient og sygeplejerske oftest omhandler en målrettet, instrumentel handling såsom 

blodtryksmåling, vægtkontrol eller øreskylning. Disse handlinger ledsages af samtale og 

undersøgelsen viser, at konsultationssygeplejerskers praksis samtidig med instrumentel-

le handlinger omhandler samtaler med patienter om deres helbredsproblemer, livsstils-

ændringer eller følelsesmæssige problemer. Delmar skriver, at følelserne er adgangsgi-

vende og knyttet til den virkelighed, hvoraf de udspringer (60). Denne forståelse for 

følelsernes betydning ser ud til at være en af del af den faglige indsigt i at skabe sam-

menhæng mellem hverdag, følelser og sygdom.  

Ifølge Scheel er sygeplejefagligheden i fare, hvis sygeplejersker lader sig rive med af 

patienters følelser (34). Denne undersøgelse viser, at patienters følelser får plads, og at 

sygeplejersker lytter og har forståelse, men at der ikke udelukkende sættes fokus på fø-

lelser. Patienters følelsesmæssige oplevelse af deres situation modtages med en rationel 
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fornuft. Det ses, når informanter går i rette med patienters holdninger eller videregiver 

deres faglig viden ud fra betragtningen, at så kan patienter bedre træffe fornuftige be-

slutninger. At videregive faglig viden er ikke en nem opgave i konsultationssygepleje. 

Forskellighed præger konsultationssygepleje i relation til arbejdsopgaver, tidsforbrug og 

patienter. Patienter i alle aldre kommer i almen praksis med de fleste sygdomsaspekter, 

hvilket kunne tyde på en udfordring for konsultationssygeplejerskers faglighed. At have 

forståelse for og indsigt i mange forskellige aldersgruppers hverdagsliv kræver erfaring. 

Ikke bare erfaring i samtale med patienter om deres hverdagsliv, men først og fremmest 

erfaring i flere sygeplejefaglige specialer. Konsultationssygeplejersker bør, ifølge DSR, 

have bred erfaring indenfor medicinsk, kirurgisk og pædiatrisk pleje, samt sygepleje til 

akutte patienter, hjemmesygepleje og arbejde på skadestue (10). Informanterne i denne 

undersøgelse har alle flere års erfaring. Det erfaringsgrundlag, som kræves i almen 

praksis, ser ud til at være en forudsætning for, at konsultationssygeplejersker kan møde 

forskelligheden i deres patienters liv, hverdagsliv og sygdomme. 

12.1.1 Delkonklusion  

Diskussionen af temaet Tidens betydning viser en praksis, hvor en levende vekselvirk-

ning mellem patienters hverdagsviden og sygeplejerskers faglig viden øger muligheden 

for holdbare løsninger. En levende vekselvirkning giver sygeplejerske og patient mulig-

hed for igennem refleksion og selverkendelse at nå nye synsvinkler på patienters hel-

bredsproblemer. Konsultationssygeplejerskers virksomhedsområde er præget af stor 

forskellighed i relation til patientgrupper og sygdomme. At kunne integrere forståelse 

for hverdagslivets betydning til et så stort udsnit af patienter er betinget af konsultati-

onssygeplejerskers faglige erfaring. 

12.2 Synet på patienten 

Undersøgelsen viser, at det neutrale grundlag er kendetegnet ved en praksis med en 

symmetrisk magtrelation, hvor et fælles grundlag giver patient og sygeplejerske fælles 

magt til at skabe fælles løsninger. Endvidere er det en praksis, hvor der er øje for den 

enkelte patients sårbarhed, problemer og potentiale. 

Magtforhold i Løgstrups anskuelse betyder, at mennesket uundgåeligt og i vid udstræk-

ning er henvist til hinanden, og at mennesket derved på umiddelbar vis har den andens 

stemning eller skæbne i sin magt, men at intet imidlertid giver én ret til, hverken velme-
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nen eller ens egen indsigt, at gøre sig til herre over et andet menneskes individualitet 

eller vilje (61). Scheel skriver, at patienten oftest vil være i en svagere position end i 

andre mellemmenneskelige sammenhænge (34). Scheel citerer Løgstrup, når hun siger, 

at magten er et gode, hvis hun udøver den for sagens skyld og opgavens bedste. I denne 

undersøgelse tolkes ordet magtfri som fri til magt, og ikke fri for magt i relationen. Det 

neutrale grundlag ser ud til at give en symmetrisk magt i relationen mellem patient og 

sygeplejerske, hvilket også afstedkommer et anderledes syn på patienten. 

Når cand.cur. Birte Kamp Nielsen under et afsnit om Scheel og magt skriver, at patien-

ten altid vil være den svage og afhængige, som sygeplejersken udøver magt overfor 

(62), så tyder denne opfattelse på et andet syn på patienten end det syn konsultationssy-

geplejersker har. Delmar anfører, at erkendelse af asymmetriens magtforhold er første 

betingelse for, at sygeplejersken overhovedet kan handle ansvarligt moralsk ansvarligt, 

og at styrkeforholdet i magtrelationen er på sygeplejerskens side (60). Disse betragtnin-

ger over patienter og styrkeforhold handler muligvis udelukkende om hospitalsindlagte 

patienter og kan således ikke direkte overføres til patienter i almen praksis. 

Denne undersøgelse viser at konsultationssygeplejerskernes opfattelse af egen rolle i 

forhold til det grundlag, hvorpå patient og sygeplejerske mødes er anderledes. I citatet 

om den opretstående, civile patients særlige status modsat den sengeliggende udtrykkes 

en holdning til patienten, som leder tankerne hen på en anden slags patient. I denne un-

dersøgelse tyder det på en praksis, hvor for eksempel patienter med sociale problemer 

oplever en åben dør og forståelse for deres problemer og potentiale. Denne opfattelse 

leder nærmere tankerne hen på et sårbart menneske, snarere end på et svagt menneske. 

Kan det tænkes at en forudindtagethed om, at patienten er svagere, gør patienten svage-

re? Netop Løgstrups betragtninger om, at intet giver en ret til at gøre sig til herre over en 

andens individualitet kunne anfægte denne opfattelse af patienten som svag. Ved at sy-

geplejen/sygeplejersker har en generel betragtning om, at enhver patient er svag, så an-

fægtes patientens individualitet og selvopfattelse.  

Sundhedsstyrelsen anfører, at der kunne være en effekt ved inddragelse af sygeplejer-

sker for at nedbringe antallet af henvisninger til mennesker med sociale problemer (5). 

Forskningsresultater viste, at sygeplejersker i almen praksis anvender god tid til at af-

klare patienters problemer (29). Horrocks review viste imidlertid, at antallet af henvis-

ninger ikke nedbringes ved sygeplejekonsultationer (24). Denne undersøgelse viser, at 
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døren er åben for mennesker med personlige og sociale problemer, og at konsultations-

sygeplejersker har et anderledes syn på mennesker med sociale problemer som kunne 

være af betydning for antallet af henvisninger. 

12.2.1 Delkonklusion 

Diskussionen af temaet Det neutrale grundlag viser en praksis, hvor magtforholdet er 

symmetrisk. Konsultationssygeplejerskers opfattelse af grundlaget, hvorpå der træffes 

beslutninger, afstedkommer en anderledes opfattelsen af relationen mellem patient og 

sygeplejerske og synet på patienten. At afklare patienters problemstillinger og se patien-

ter med potentiale og som sårbare snarere end som svage kan medvirke til at nedbringe 

antallet af henvisninger og indlæggelser af mennesker med sociale problemer. 

12.3 Konklusion: En magtfri praksis 

Et magtfri praksis indeholder to temaer som tilsammen peger på konsultationssygepleje 

som en sygeplejepraksis med potentiale og muligheder for en relationel og magtfri sy-

gepleje til patienter i almen praksis. Undersøgelsen viser, at en levende vekselvirkning 

mellem patienters hverdagsviden og sygeplejerskers faglig viden øger muligheden for at 

skabe forandringer og holdbare løsninger igennem refleksion og selverkendelse i samta-

len. At kunne integrere forståelse for hverdagslivets betydning til et så stort udsnit af 

patienter er betinget af konsultationssygeplejerskers faglige erfaring. 

Undersøgelsen viser, at relationen mellem patient og sygeplejerske er funderet i en 

symmetrisk magtrelation. Dette fundament afstedkommer, at patienter opfattes som 

mennesker med potentiale og som sårbare snarere end svage. Dette syn på patienten kan 

medvirke til at nedbringe antallet af henvisninger og indlæggelser af mennesker med 

sociale problemer. 

13. Diskussion af metode 

Denne undersøgelse er gennemført over en kort periode på fem dage i tre forskellige 

lægehuse. Den anvendte tid til feltarbejdet har været styret af undersøgelsens tidsmæs-

sige ramme. Ifølge Hammersley & Atkinson bør forskningsstrategien være en konstant 

pendulering mellem deltagerobservation, deltagerberetning og interview med henblik på 

at opnå empirisk mæthed (35). Denne undersøgelse er kun et øjebliksbillede af dansk 
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konsultationssygepleje. Havde opholdet i praksis været af længere varighed ville en 

større dybde i det empiriske materiale være blevet indfanget. 

En uddybende diskussion af undersøgelsesmetoden vil være relevant, da forskellige 

metodiske overvejelser og problemer har fundet sted undervejs. Det drejer sig om vali-

ditet af undersøgelsen og blinde pletter i felten. 

13.1 Validitet af undersøgelsen 

Validiteten af undersøgelsen skal afspejle, hvorvidt jeg som undersøger har anvendt en 

velegnet metode. Kvale anfører, at validitet afhænger af den håndværksmæssige kvalitet 

under hele undersøgelsesforløbet. Validitet handler om at kontrollere undersøgelsen 

(45). At kontrollere undersøgelsen betyder, hvorvidt jeg har gjort mine analytiske over-

vejelser tydelige for læseren. De metodiske og analysemæssige overvejelser er blevet 

ekspliciteret, og det har været muligt at følge processen fra feltforskningsforløbets be-

gyndelse til de afsluttende delkonklusioner. Metodetriangulering er derudover en måde, 

hvorpå undersøgelsen sikres troværdighed. Ifølge Hammersley & Atkinson kan vi have 

en lidt større tillid til konklusioner, som er fremkommet på baggrund af triangulering 

(35). 

Den sygeplejefaglige referenceramme har undervejs medvirket til at bevare en sygeple-

jeteoretisk opmærksomhed fra undersøgelsesspørgsmål til diskussion. Ifølge Ham-

mersley & Atkinson skal empirien gøres forståelig ved at give perspektiver på de fæ-

nomener som studeres (35). Scheels filosofiske betragtninger om faglighed, tværfaglig-

hed og synet på patienten gjorde det muligt at vurdere det empiriske materiale med et 

sygeplejefilosofisk blik og danne ny forståelse for konsultationssygeplejerskers praksis. 

De mange direkte citater ses også som en styrkelse af undersøgelsens validitet. 

Den metodiske fremgangsmåde som førte til besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet 

vurderes således at være gyldig ud fra Kvales kriterier om validitet af kvalitative under-

søgelser. 

13.2 Blinde pletter 

Ifølge Spradley er der en absolut risiko for blinde pletter, når man undersøger dem, man 

kender (41). 

At kende sine informanter på forhånd og have venskabeligt forhold betød, at den pro-

fessionelle tilgang til tider forsvandt og gjorde det svært at holde fokus på undersøgel-
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sens formål. Problemerne opstod specielt omkring følelsesladede forhold. Det kunne 

eksempelvis være en informants henrykkelse inden visse patienters ankomst, som gjor-

de mig mindre kritisk i forhold til jeg hørte og så. Eller når en informant involverede 

mig i kollegiale stridigheder, som gjorde mig mere kritisk over for de organisatoriske 

forhold end rimeligt var. 

Konsekvenser af at undersøge dem, man kender, fortsatte i det analytiske arbejde. Det 

oplevedes vanskeligt at fremstille de mennesker, som havde lagt deres virkelighed frem, 

på en kritisk måde. Hammersley & Atkinson peger på, at sådanne reaktioner imellem 

informant og undersøger kan svække fundenes validitet (35). 

Et alternativ til feltforskning kunne have været et fokusgruppeinterview. Adgang til 

konsultationssygeplejerskers praksis viste sig at være vanskeligt og eneste mulighed var 

at kontakte tidligere kolleger. Ifølge Kvale kan et fokusgruppeinterview ofte føre til 

spontane og emotionelle udsagn om det valgte emne (45), men peger også på at inter-

view af en gruppe kræver en erfaren interviewer. Det handler om at kunne styre samta-

lens retning i forhold til undersøgelsens formål. Et sådant interview ville kunne have 

tilvejebragt indsigt og forståelse af konsultationssygepleje, som ville være funderet i 

kontekstfri virkelighed, og hvor samspillet mellem flere konsultationssygeplejersker 

kunne have bragt en anden indsigt og forståelse. 

14. Konklusion 

Formålet med undersøgelsen var at udvikle viden om konsultationssygeplejerskers 

praksis på baggrund af deltagerobservationer, deltagerberetninger og interviews. Bag-

grunden for undersøgelsen var en undring over, at en forholdsvis lille gruppe af syge-

plejersker udnævnes til at være fremtidens nøglespillere uden at konsultationssygeple-

jerskers praksis er undersøgt i en dansk kontekst. Undersøgelsesspørgsmålet lød: Hvil-

ket indhold og hvilke handlemåder, kendetegner konsultationssygeplejerskers praksis? 

Feltforskning blev anvendt som metode til at undersøge indhold og handlemåder i fem 

konsultationssygeplejerskers daglige praksis. Den metodiske fremgangsmåde viste sig 

at være anvendelig. Styrken ved feltforskning som metode var, at praksis var et stort 

oplevelsesfelt, som ved metodetriangulering bød på rige muligheder for at få indsigt i 

konsultationssygeplejerskers praksis. Svaghed ved metoden var, at de venskabelige rela-
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tioner, som var en forudsætning for undersøgelsen, viste sig at give analysemæssige 

betænkeligheder. 

Undersøgelsens fremanalyserede fund viste tre kategorier: Forskelligheden, Et uopdyr-

ket land og En magtfri praksis.  

Det konkluderes i kategorien Et uopdyrket land, at sundhedsfremme og forebyggelse 

forstået som en sundhedspædagogisk praksis øger ældres handlekompetence. En mere 

systematisk planlægning af sundhedspædagogiske strategier baseret på forståelse for 

ældrelivet vil fremover være nødvendig for at kunne efterkomme det stigende antal æl-

dres komplekse sundhedsproblemer. Det konkluderes endvidere, at en tværfaglig samta-

lekultur skal bero på en proaktiv og stærk faglig identitet fra sygeplejerskers side. Ved 

en proaktiv tilgang vil sygeplejersker have større muligheder for at imødekomme syge-

plejefaglige og ledelsesmæssige udfordringer i en fremtid, hvor antallet af kronisk syge 

stiger, og hvor mange forskellige faggrupper vil være repræsenteret. 

Det konkluderes i kategorien En magtfri praksis, at hverdagslivets betydning for patien-

ter indgår i en levende vekselvirkning med sygeplejerskers faglige viden.  En levende 

vekselvirkning mellem patienters hverdagsviden og sygeplejerskers faglig viden øger 

muligheden for at skabe forandringer og holdbare løsninger igennem refleksion og selv-

erkendelse. At kunne integrere forståelse for hverdagslivets betydning for forskellige 

patienters aldre og henvendelsesårsager er betinget af konsultationssygeplejerskers fag-

lige erfaring.  

Det konkluderes endvidere, at konsultationssygepleje er en praksis, hvor magtrelationen 

er symmetrisk. Patienter opfattes som mennesker med potentiale og som sårbare snarere 

end svage. Dette syn på patienten kan medvirke til at nedbringe henvisninger og ind-

læggelser af mennesker med sociale problemer. 

15. Perspektivering 

Indledningsvis antydedes det, at debatten om konsultationssygeplejerskers fremtidige 

rolle i sundhedsvæsenet ville blive nuanceret og kvalificeret. Afslutningsvis vil under-

søgelsens fund blive perspektiveret på et område, hvor det vurderes, at undersøgelsen 

rejser et nyt spørgsmål, og et forslag til et nyt forskningsområde præsenteres. 

Undersøgelsen rejser et spørgsmål, som retter sig mod konsultationssygeplejens ind-

hold. Sundhedsfremme og forebyggelse var en stor del af konsultationssygeplejerskers 
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praksis, hvilket er i overensstemmelse med de forventninger, der er til konsultationssy-

geplejerskers praksis, både nu og i fremtiden. 

DSR formand Grete Kristensen nævner på dette års DSR Kongres 2010, at netop syge-

plejersker er markante aktører på det sundhedsmæssige område i relation til sundheds-

fremme og forebyggelse, og i de nære sundhedstilbud i kommunerne (63). 

Spørgsmålet handler om, hvordan forventningen om sundhedsfremme og forebyggelse 

kan indfries, hvis sygeplejerskefunktionen hovedsageligt omhandler laboratoriefunkti-

on.  Det kan være at svært at se, hvordan sygeplejefaglighed i relation til sundheds-

fremme og forebyggelse kan styrkes og udvides, såfremt en enkelt sygeplejerske skal 

tage sig af de mange laboratorierelaterede funktioner i et lægehus. 

Undersøgelsen rettede sig ligeledes mod konsultationssygeplejerskers handlemåder. Et 

interessant forskningsområde kunne være en empirisk undersøgelse af begrebet mod. I 

undersøgelsen konkluderes, at konsultationssygeplejersker i deres arbejde udviser mod. 

Mod er en egenskab, som viser sig, når sygeplejersker konfronterer og går i rette med 

patienter. Mod ser ud til at give patienter livsmod, og mod ser ud til også at handle om 

sygeplejerskers tålmod. Forskning i modets betydning i plejen vil kunne afdække, hvor-

dan denne egenskab er kendetegnede for sygeplejerskers praksis, og hvilken betydning 

denne egenskab har i plejen af patienter. 
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