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Resume 

Skrøbelige ældre, som har vanskeligt ved at give udtryk for grundlæggende behov, har risko for 

komplikationer ved nedsat varetagelse af behovene. Det er afgørende at forstå betydningen af 

visitators sygeplejefaglige vurdering af beboerens grundlæggende behov, da vurderingen kan have 

indflydelse på omfanget af komplikationer. Jeg undersøger muligheder og begrænsninger i 

visitationsvurderingen med metoden deltagerobservation og interview, som giver mulighed for, at 

afdække indlejret viden og dermed undersøge hensigter med handlinger. Det empiriske materiale 

består af 3 transkriberede visitationssamtaler og interviews samt feltnoter. Materialet er analyseret 

efter Spradleys metode og med udgangspunkt i Chinn og Kramers teori om sygeplejens 

kundskabsmønstre. Undersøgelsen viser, at visitator ved anvendelse af sygeplejens 

kundskabsmønstre balancerer mellem beboerens fortid og nutid, beboerens behov og 

organisationens muligheder, at åbne og lukke for information samt at improvisere eller følge en fast 

skabelon. Undersøgelsen peger på, at vurdering af medicinsk sygdom og behandling samt 

vejledning af personalet skal varetages i andet regi end visitationsvurderingen. 

 



Abstract 

Options and limitations in the practice of providing nursing assessments of frail elderly’s basic 

needs  

 

Frail elderly who can not communicate their basic needs are at risk of complications when their 

needs are not adressed. It is crucial to understand the impact of the nursing assessment of the frail 

elderly because it may influence the number of complications. This study examines options and 

limitations in nursing assessment through participant observation and interviews, which enable an 

inquiry of tacit knowledge. The empirical material is comprised of three transcribed assessment-

dialogues (between a Nurse and a Nursing Home Patient), interviews and field notes. This material 

is analyzed using Spradleys method and inspired by Chinn and Kramers theory of Integrated 

Knowledge Development in Nursing. The study finds that in the assessments, the nurse is 

evaluating the patients’ past conditions in relation to their present ones, their needs in relation to the 

capacity of the care-giving organisation, how to encourage or discourage elaboration on patient 

responses and whether to improvise or follow the interview guide.  The findings suggest that 

instructions to care givers and evaluations of the patients’ medical condition and treatment plan 

must be addressed in a different setting. 
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1.0 Indledning 

Denne undersøgelse omhandler skrøbelige ældres behov for hjælp til varetagelse af 

grundlæggende behov. Med metoden deltagerobservation og interview undersøger jeg, hvilke 

muligheder og begrænsninger der er ved visitators sygeplejefaglige vurdering af den 

skrøbelige ældres behov for hjælp. 

 

Når skrøbelige ældre ikke selvstændigt kan varetage grundlæggende behov1, har de risiko for 

at udvikle en række komplikationer som tryksår, underernæring, forstoppelse, dehydrering, 

kontrakturer og visse former for infektioner (Damkjær, Beck 2007, Lekan 2009, Saliba et al. 

2005, Wertenberger, Wilson 2005). Derfor bliver plejepersonalets hjælp til indtagelse af mad 

og drikke, udskillelse af affaldsstoffer, mobilisering og personlig pleje samtidig forebyggelse 

af disse komplikationer (Saliba et al. 2005, Wertenberger, Wilson 2005, Cowan et al. 2004). 

Hvis den ældre ikke kan give udtryk for behov som sult, tørst eller smerte, afhænger den 

ydede pleje fuldstændigt af plejepersonalet. I primær sektor er det sjældent sygeplejersken, 

der direkte hjælper den ældre med varetagelse af grundlæggende behov. Alligevel har 

sygeplejersken en vigtig opgave i forhold til at sikre forebyggelse af komplikationerne. 

Sygeplejerskens opgave omfatter analyse af sundhedsproblemer og deres sammenhæng med 

sundhedstilstand, pleje og behandling samt tilrettelæggelse af plejen med henblik på at skabe 

kontinuitet og sammenhæng (Undervisningsministeriet 2001). Derfor er den skrøbelige 

ældres sikkerhed afhængig af den sygeplejefaglige vurdering af helbredstilstanden og 

tilrettelæggelse af plejen. I specialet undersøger jeg den sygeplejefaglige vurdering, som 

finder sted ved visitationssamtalen. Ved visitationssamtalen mødes visitator, den ældre, 

plejepersonale og pårørende til en samtale, hvor formålet er vurdering af behov og tildeling af 

hjælp (Visitationskontorets hjemmeside 2010). Visitators vurdering er en af flere faktorer, 

som har indflydelse på den ældres sikkerhed i form af forebyggelse af komplikationer. 

Hensigten med denne undersøgelse er at bidrage til øget indsigt i og forståelse for 

                                                 
1 Grundlæggende behov forstås i denne opgave, som de er beskrevet af Virgina Henderson (Henderson 2000), s. 

28). Især er der fokus på behovene 1-8 omhandlende respiration, indtagelse, udskillelse, mobilisering, 

søvn/hvile, personlig pleje, påklædning og temperaturregulering. 
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Figur 1 viser, at antallet af udskrivelser efter diagnosen udtørring er 8 gange større for ældre 

over 85 år end for 60-64 årige. Antallet af udskrivelser efter diagnosen blærebetændelse er 4,5 

gange større for ældre over 85 år end for 60-64 årige. Data for udskrivelser efter diagnoserne 

liggesår og fordøjelsesbesvær, som også kan være komplikationer ved nedsat varetagelse af 

grundlæggende behov, viser tilsvarende stigninger med stigende alder (bilag 1). Det betyder, 

at jo ældre patienten er, des større er risikoen for komplikationer. Derfor er det relevant at 

undersøge faktorer med indflydelse på omfanget af komplikationer, da det kan give mulighed 

for at forbedre plejen i forbindelse med varetagelse af skrøbelige ældres grundlæggende 

behov.  

 

En indlæggelse på grund af komplikationerne fordøjelsesbesvær, udtørring og 

blærebetændelse er forbundet med personlige omkostninger for patienten og kan være 

livstruende. Patienten kan opleve smerter, ubehag eller forvirring (Brown 2002). Patienten 

kan opleve invasive procedurer som indgift af iv-væske, lavementer eller udtagning af 

blodprøver. Et nyt og ukendt miljø kan også være en belastning for den skrøbelige ældre. En 

undersøgelse viser, at halvdelen af ældre over 65 vil foretrække behandling i hjemmet frem 

for på sygehus, hvis kvaliteten er den samme, og hvis egen læge vurderer, at det er forsvarligt 

(Fried et al. 2000). Ud over beboerens personlige omkostninger ved komplikationerne er der 

omkostninger for samfundet i form af udgifter til udredning, undersøgelse, pleje og 

behandling, hvad enten denne foregår i sekundær eller i primær sektor. 

Omfanget af komplikationer 

Omfanget af komplikationer er væsentligt større end tallene i figur 1 viser, fordi de 

skrøbeligste ældre i primær sektor4 også har komplikationer (Lekan 2009, Saliba et al. 2005). 

Hvert år falder 30 % af alle ældre over 65 år (Wertenberger, Wilson 2005) og 

plejehjemsbeboere falder 3 gange så ofte som hjemmeboende (Saliba et al. 2005). 

Dehydrering optræder hos 31 % af plejehjemsbeboere som følges i 6 måneder (Mentes 2006). 

Fejlernæring optræder hos 23-85% af plejehjemsbeboere (Saliba et al. 2005), og at 

forekomsten af fejlernæring varierer så betydeligt, bekræfter en dansk undersøgelse 

                                                 
4 I primær sektor bor de ældre i eget hjem. Betegnelsen plejehjem anvendes her, som litteraturen gør det. 

Organiseringen kan være forskellig. Min undersøgelse finder sted i plejeboliger i primær sektor. 
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(Damkjær, Beck 2007). De lokale forskelle betyder, at omfanget af komplikationer har 

sammenhæng med den ydede pleje, og det viser, at selvom fejlernæring både kan forebygges 

og behandles, er det alligevel et problem på plejehjem (Cowan et al. 2004). 

Tryksår ses hos 12 % af plejehjemsbeboere, og 6% vil få et tryksår i løbet af et halvt år 

(Saliba et al. 2005). I Danmark anslås det, at 15.000 personer har tryksår (Gottrup, Karlsmark 

2008), s. 318). Således dokumenterer litteraturen, at der optræder komplikationer ved nedsat 

varetagelse af grundlæggende behov hos skrøbelige ældre i primær sektor. Risikoen for 

komplikationer har sammenhæng med den ældres generelle helbredstilstand. 

Helbredstilstand hos beboere i plejebolig 

De skrøbeligste ældre bor i plejebolig (Schirm 1989, Rockwood, Abeysundera & Mitnitski 

2007, Ang et al. 2006, Flicker 2008, Kirk, Donnelly & Compton 1991).  De fleste beboere har 

flere medicinske diagnoser (Schirm 1989), ligesom komplekse helbredsproblemer som 

inkontinens og konfusion hyppigt optræder samtidig (Lekan 2009, Schirm 1989, Levine et al. 

2006). Hvis beboeren lider af flere sygdomme og funktionsnedsættelser og samtidigt ikke kan 

udtrykke behov som sult, tørst eller smerter, er plejen en kompleks sygeplejefaglig opgave. 

Undersøgelser af plejen af denne patientgruppe kræver etiske og metodiske overvejelser. 

Undersøgelser med skrøbelige ældre 

Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser med skrøbelige ældre kan være forbundet 

med problemer. Den ældres mulighed for at afgive informeret samtykke kan være nedsat på 

grund af kognitive problemer, og dataindsamlingen kan være tidskrævende på grund af frafald 

(Flicker 2008, Harris, Dyson 2001, Dobratz 2003). Til gengæld finder Dobratz, at de 

skrøbelige ældre, der deltager i undersøgelser, udtrykker glæde over at kunne bidrage til 

information, som kan forbedre forholdene for andre (2003). Harris påpeger et behov for, at 

forskning også udføres med de skrøbelige ældre som datagrundlag, så den evidensbaserede 

praksis også omfatter de skrøbelige ældre (2001). Lekan anfører, at arbejde med skrøbelighed 

i klinisk arbejde og forskning kan give sygeplejersker mulighed for at forbedre plejen og 

dermed livskvaliteten for de skrøbelige ældre (2009), og Shirm påpeger sygeplejerskers 

mulighed for at formidle indsigt i og forståelse for skrøbelige ældres situation til 

beslutningstagere (1989). Således bidrager litteraturen med flere begrundelser for at udføre 

undersøgelser med skrøbelige ældre. Også inden for sygeplejeprofessionen findes 

begrundelser. 
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Sygeplejefagligt fokus 

Ifølge de (normative) sygeplejeetiske retningslinier bør sygeplejersker medvirke til at lindre 

lidelse og arbejde på, at prioriteringer tilgodeser de grupper, der har størst behov for sygepleje 

(Dansk Sygeplejeråd 2004). En uddybning af dette ansvar kan findes i teorier om 

professionsudvikling. En traditionel forståelse af professionernes rolle i samfundet er, at de er 

autonome og udøver egenkontrol. Samtidig forvalter professionerne store samfundsressourcer 

(Molander, Terum 2008), s. 13). Freidson introducerer begrebet den tredje logik som et 

udtryk for, at professionens arbejde hverken er styret af bureaukrati eller markedskræfter, men 

derimod af en tredje logik, som han kalder en moralsk logik (ibid s. 49). Freidson anfører, at 

hvis professionens arbejde er styret af marked eller bureukrati, vil det forringe kvaliteten. Han 

påpeger, at professionen selv må garantere kvaliteten af det professionelle arbejde. Det sker 

ved, at professionen holder fast i værdier som retfærdighed og sundhed. Med Freidsons ord 

og de sygeplejeetiske retningslinier er sygeplejeprofessionen forpligtet af et ansvar for, at 

grupper i samfundet, som ikke selv kan varetage egne interesser, får den bedst mulige pleje. 

Ved pleje forstår jeg i denne sammenhæng den samlede ydede professionelle 

helbredsrelaterede indsats, som beboeren i plejeboligen modtager. Det betyder, at visitators 

sygeplejefaglige vurdering5 er en del af den pleje.  

1.2 Problemstilling 

Problemstillingen er, at de skrøbeligste ældre beboere i plejebolig, som ikke selv kan varetage 

grundlæggende behov og ikke kan give udtryk for behov, har stor risiko for at udvikle 

komplikationer. Komplikationerne kan udvikle sig til livstruende fysiologiske tilstande, som 

er forbundet med personlige og samfundsmæssige omkostninger. Det komplekse samspil af 

aldersrelaterede forandringer, nedsat funktionsniveau og antallet af medicinske diagnoser hos 

beboere i plejebolig fordrer sygeplejefaglige kompetencer i forhold til at analysere og vurdere 

beboerens situation og dens mulige sammenhæng med helbredstilstand, pleje og behandling. 

Sygeplejersken har en koordinerende rolle i forbindelse med tilrettelæggelse af plejen med 

henblik på at skabe kontinuitet og sammenhæng i plejen af den skrøbelige ældre 

(Undervisningsministeriet 2001), ligesom sygeplejeprofessionen er forpligtet af et ansvar for 

                                                 
5 Udtrykkene visitators sygeplejefaglige vurdering, visitationsvurderingen og visitationssamtalen anvendes i det 

følgende ligestillet 
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samfundets skrøbelige borgere. Den sygeplejefaglige vurdering af beboerens6 behov for hjælp 

til varetagelse af grundlæggende behov finder blandt andet sted ved visitationsvurderingen 

(Visitationskontorets hjemmeside 2010, Servicestyrelsen 2007, s.24). Ved vurderingen skal 

visitator tage højde for beboerens aktuelle og potentielle helbredsmæssige problemstillinger 

samt afdække behovet for hjælp, samtidig med at beboeren, i denne undersøgelse, ikke kan 

udtrykke behovet. Visitator varetager altså en vanskelig opgave, hvor den fremtidige pleje 

tilrettelægges, og det er af afgørende betydning at søge at forstå betydningen af denne 

vurdering for at få mulighed for at forbedre plejen og dermed beboerens sikkerhed. 

1.3 Formål 

Da visitators vurdering er en af flere faktorer med indflydelse på beboerens risiko for 

komplikationer ved nedsat varetagelse af grundlæggende behov, er det af afgørende betydning 

at undersøge denne. Formålet er, at et bidrag til øget indsigt i betydningen af 

visitationsvurderingen kan bidrage til mulighed for at medvirke til forbedring af kvaliteten af 

plejen, så omfanget af komplikationer hos skrøbelige ældre i plejebolig kan reduceres. 

Muligheden skabes ved, at jeg med undersøgelsen bidrager til indsigt i og forståelse for 

muligheder og begrænsninger ved visitationsvurderingen, som finder sted i plejeboligen. 

1.4 Problemformulering 

Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved visitators sygeplejefaglige vurdering af den 

skrøbelige ældres behov for hjælp til varetagelse af grundlæggende behov? 

2.0 Fokuseret litteraturgennemgang 

2.1 Præsentation af litteratursøgning 

Med henblik på at afdække hvad der tidligere er undersøgt i relation til 

problemformuleringen, søger jeg litteratur i databaserne PubMed og Cinahl. Den systematiske 

søgning foretages i maj og juni 2010 og suppleres løbende med mere usystematiske 

søgninger. Databaserne er valgt, fordi de indekserer henholdsvis 600 og 200 sygeplejefaglige 

tidsskrifter og dermed giver et godt indblik i den aktuelle videnskabelige viden (Willman, 

                                                 
6 I resten af opgaven vælger jeg at bruge betegnelsen ”beboeren” om deltagerne i undersøgelsen. I 

litteraturgennemgangen anvendes dog litteraturens betegnelser. 
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behov. Derfor foretager jeg en tilsvarende søgning i databasen PsykInfo, hvor jeg forventer 

der kan være artikler, som belyser de relationelle aspekter, som vurderingen indebærer. Denne 

søgning giver en enkelt artikel om plejepersonalets opmærksomhed på beboeres psykosociale 

behov, hvilket ikke vurderes som relevant i relation til problemformuleringen, hvor de 

grundlæggende behov forstås som de fysiologiske behov. Den samlede søgning resulterer 

således både i artikler, som ikke har relevans for problemformuleringen, mens andre kan 

belyse dele af problemformuleringen. Af de artikler, jeg ekskluderer, omhandler en del ikke 

plejeboliger, nogle omhandler raske ældre, pårørendes behov, hospitalsbaserede indsatser 

eller organisering af sundhedsvæsenet.  

 

De 13 artikler, der kan belyse dele af problemformuleringen, suppleres med usystematisk 

søgning på tre måder. Dels med søgning på funktionen ”Related Articles” i PubMed, dels ved 

søgning i referencer i inkluderede artikler, og dels ved funktionen ”Citations” i Databasen 

Scopus, hvor det er muligt at se, hvilke artikler der har citeret den aktuelle artikel. Det 

resulterer i yderligere inklusion af 15 artikler, der kan belyse dele af problemformuleringen. 

Jeg bemærker, at søgningen giver fund, som omhandler vurdering af skrøbelighed og ikke 

vurdering af behov for hjælp. De inkluderede 28 artikler danner baggrund for en belysning af 

følgende spørgsmål, som kan belyse dele af problemformuleringen: 

 Hvad karakteriserer skrøbelige ældres helbredstilstand, og hvilke fordringer stiller det 

til sygeplejen? 

 Hvad er undersøgt om hjælp til varetagelse af grundlæggende behov? 

 Hvordan vurderes beboernes skrøbelighed? 

2.2 Præsentation af litteraturens fund 

Skrøbelige ældres helbredstilstand 

I en undersøgelse fra 19897 finder Schirm, at 80 % af modtagere af hjemmesygepleje8 har 3-5 

medicinske diagnoser. De hyppigste sygdomme er hjerte- kar- sygdomme, sygdomme i 

bevægeapparatet (gigt og frakturer) samt cerebrovaskulære lidelser. Dernæst kommer 

                                                 
7 De undersøgelser, der henvises til i afsnittet, er cirka 20 år gamle. Der er ikke fundet nyere undersøgelser af 

beboernes helbredstilstand. 
8 Om modtagere af hjemmesygepleje kan ligestilles med plejehjemsbeboere afhænger af konteksten. En pointe i 

Schirms undersøgelse er, at behovene hos de to grupper er sammenlignelige. 
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diagnoser som cancer og demens. Hvor der er en omsorgsgiver i hjemmet, har 58% af disse 

selv en kronisk sygdom (Schirm 1989). Af beboerne på plejehjem findes 89% at være 

afhængige af hjælp til bad, 76% afhængige af hjælp til påklædning, 59% af hjælp til 

toiletbesøg og 34% afhængige af hjælp til at spise. Nygaard har undersøgt udviklingen af 

norske plejehjemsbeboeres funktionsniveau fra 1984-1991 og finder, at funktionsniveauet er 

faldet (1992). Han finder, at der i perioden er blevet flere beboere, som lider af demens, 

beboerne har fået større behov for hjælp til påklædning, personlig pleje samt toiletbesøg og 

antallet af frit mobile beboere er faldet. I modsætning til Shirms undersøgelse kan Nygaards 

således bidrage med, hvordan udviklingen i behovet for hjælp er. Kirk et.al. har undersøgt 

450 plejehjemsbeboere i 1991. De finder, at 56 % over 85 år lider af demens, 33% lider af 

inkontinens, 9 % er immobile og100% har behov for hjælp til bad (1991). Samlet 

dokumenterer litteraturen, at skrøbelige ældre i primær sektor har flere medicinske diagnoser 

og omfattende behov for hjælp til varetagelse af grundlæggende behov samt at 

sundhedsproblemerne kan være komplekse problemstillinger, som inkontinens og 

immobilitet, som har sammenhæng med varetagelsen af grundlæggende behov. 

Begrebet skrøbelighed 

Flere forfattere diskuterer, hvorvidt skrøbelighed har sammenhæng med alder. Markle-Reid 

og Browne advarer mod at anskue begrebet aldersrelateret, da det kan udtrykke et negativt og 

stereotypt syn på aldring. De anbefaler, at skrøbelighed bliver set som et komplekst samspil af 

fysiske, psykiske og sociale faktorer og omfatter både omgivende og individuelle faktorers 

indflydelse og herunder egen opfattelse af situationen (2003). Også Brocklehurst og 

Laurenson vil udvide begrebet skrøbelighed fra det rent fysiologiske. De betoner samfundets 

indflydelse på opfattelsen af skrøbelighed og anfører, at ældre kan diskrimineres via reduceret 

adgang til behandling og deltagelse i samfundets aktiviteter (2008). Ifølge Lekan betyder 

skrøbelighed øget modtagelighed på grund af dårligere regulering på celle og organ-niveau og 

deraf følgende nedsat modstandskraft (2009). Således viser litteraturen ikke 

overensstemmende opfattelse af begrebet skrøbelighed. Begrebet kan anskues på biologisk 

plan, på individplan og på samfundsplan. Lekans definition af skrøbelighed kan forstås ud fra 

kroppens aldring og stemmer godt overens med synsvinklen på skrøbelighed i denne 

undersøgelse, hvor fokus er den fysiologiske ubalance i form af komplikationer, som nedsat 

varetagelse af de grundlæggende behov kan resultere i. 



 13

Fordringer til sygeplejen 

Beboernes omfattende behov for hjælp til varetagelse af grundlæggende behov og det store 

antal omsorgsgivere i hjemmet gør, ifølge Shirm, at sygeplejen til beboerne også omfatter 

koordinerende og vejledende opgaver i forhold til de forskellige uddannede og uuddannede 

omsorgsgivere i hjemmet (1989). Også Levine et.al. fremhæver behovet for koordination og 

samarbejde i plejen af skrøbelige ældre. De anfører, at den skrøbelige ældres helbredstilstand 

ikke blot er summen af medicinske diagnoser, og at medicinske guidelines derfor ikke er 

tilstrækkeligt, når komplekse problemstillinger som konfusion, inkontinens, immobilitet og 

interaktioner mellem medikamenter er en del af patientens helbredssituation (Levine et al. 

2006). Ifølge Levine et.al. kræver pleje og behandling af lidelser som disse inddragelse af 

sociale forhold, pårørende, plejepersonale og kendskab til samfundets tilbud. Erlen anfører, at 

plejen af skrøbelige ældre må rette sig mod at sikre patientens værdighed og respektere 

patientens autonomi. Hun finder, at det kræver sygeplejefaglige kompetencer som sensitivitet, 

tålmodighed, tillid og klinisk kompetence (Erlen 2007). Lekan anfører, at pleje af den 

skrøbelige ældre kræver en helhedsorienteret tilgang til skrøbelighed, som inkluderer for det 

første: Registrering af helbredsstatus og tegn på skrøbelighed samt forbedring af den fysiske 

og psykosociale funktion, herunder fysisk aktivitet, ernæring, behandling af kronisk sygdom 

og interaktioner mellem medikamenter. Og for det andet: Forebyggelse af- og gendannelse 

efter fysiologiske tab efter akut sygdom, herunder sengeleje, behandling og kirurgi i form af 

indsats i forhold til ernæring, væskeindtagelse, mobilisering, smerter, søvn og kognitiv 

stimulation (Lekan 2009). Lekans anbefalinger er gengivet, da hun eksplicit nævner 

varetagelse af grundlæggende behov som en vigtig faktor i plejen af skrøbelige ældre. De 

øvrige anbefalinger fra litteraturen er altså sygeplejefaglige kompetencer til vejledende og 

koordinerende opgaver samt varetagelse af etiske hensyn og evne til at analysere 

sundhedsproblemer og deres sammenhæng med pleje og behandling. Denne evne kan blandt 

andet opbygges via viden om komplikationer ved nedsat varetagelse af grundlæggende behov 

og komplikationernes sammenhæng med helbredssituation, pleje og behandling. 

Komplikationer ved nedsat varetagelse grundlæggende behov 

Et stort antal studier omhandler pleje i forbindelse med varetagelse af grundlæggende behov 

hos skrøbelige ældre. Vedrørende mobilitet undersøges komplikationerne fald, frakturer 

(Wertenberger, Wilson 2005, Capezuti et al. 2008, Theodos 2004) og kontrakturer (Wagner et 

al. 2008). Vedrørende indtagelse behandles fejlernæring, underernæring (Cowan et al. 2004) 
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og dehydrering (Mentes 2006). Vedrørende udskillelse behandles obstipation (Schnelle et al. 

2009), urininkontinens (Engberg, Kincade & Thompson 2004) samt urinretention (Borrie et 

al. 2001), og vedrørende hud og slimhinder behandles huddefekter (McGough-Csarny, Kopac 

1998) og tryksår (Buss et al. 2004). I nogle undersøgelser findes risikofaktorer for de 

forskellige komplikationer (Borrie et al. 2001, McGough-Csarny, Kopac 1998), mens andre 

undersøgelser fokuserer på uddannelse af personale (Cowan et al. 2004). Flere forfattere 

påpeger, at komplikationerne kan forebygges og behandles (Cowan et al. 2004, McGough-

Csarny, Kopac 1998, Theodos 2003). En enkelt anfører, at det er svært at dokumentere og 

måle outcome på, hvilke komplikationer der er undgået (Wertenberger, Wilson 2005). Således 

dokumenterer litteraturen, at der eksisterer undersøgelsesbaseret viden vedrørende pleje, som 

sigter mod at undgå komplikationer i forbindelse med varetagelse af grundlæggende behov 

hos skrøbelige ældre. Det ligger udenfor denne undersøgelse, at gå yderligere ind i den 

særlige pleje, idet jeg har fokus på den sygeplejefaglige vurdering af det samlede behov for 

pleje. 

Vurdering af skrøbelighed 

En del studier præsenterer instrumenter til vurdering af skrøbelighed (Lekan 2009, Saliba et 

al. 2005, Rockwood, Abeysundera & Mitnitski 2007, Ang et al. 2006) (Bilag 4). Flere 

instrumenter måler på faktorer som mobilitet, styrke, udholdenhed og ernæringsstatus målt 

med vægttab eller BMI9 (Lekan 2009, Rockwood, Abeysundera & Mitnitski 2007). Nogle 

inddrager selvrapporteret træthed/udmattelse, mens andre inddrager humør og syn på eget 

helbred ligesom den kognitive funktion er en parameter i visse undersøgelser (Lekan 2009). 

Flere undersøgelser vurderer skrøbelighed ud fra behov for hjælp til ADL10 (Schirm 1989, 

Ang et al. 2006). ADL omfatter fem aktiviteter: Mobilitet, toiletbesøg, personlig pleje, 

påklædning og måltider. Funktionen bad kan være tilføjet som selvstændigt punkt. Ang et.al. 

definerer funktionsnedsættelse som behov for hjælp til mere end to af disse fem aktiviteter 

(2006). For hver aktivitet kan borgerens funktion scores som: Uafhængig af hjælp, behov for 

nogen hjælp eller totalt afhængig af hjælp (Ang et al. 2006). Enkelte instrumenter består af en 

tjekliste, hvoraf MDS (Minimum Data Set) er det mest omfattende med 85 punkter (Damkjær, 

Beck 2007, Rockwood, Abeysundera & Mitnitski 2007, Clauser, Fries 1992). Lekan anfører, 

                                                 
9 Body Mass Index 

10 Activities of Daily Living (Almindelig Daglig Livsførsel) 
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at måleinstrumenternes anvendelighed afhænger af, hvor lette de er at anvende, den tid 

vurderingen tager, og om den kræver ekstra udstyr (2009). I en sammenligning af tre 

instrumenter til vurdering af skrøbelighed finder Rockwood et.al., at der for alle instrumenter 

er sammenhæng mellem alder og skrøbelighed (2007). Lekan anfører, at begrebet 

skrøbelighed kan danne en ramme for måling af risiko og prognose, samt at vurdering af 

skrøbelighed kan medvirke til at identificere ældre med behov for intervention og give 

mulighed for forebyggelse (2009). Således dokumenterer litteraturen eksistensen af 

forskellige instrumenter til vurdering af skrøbelighed og diskuterer deres anvendelighed. 

2.3 Sammenfatning af litteraturgennemgang 

Med litteraturgennemgangen er det vist, at skrøbelige ældres helbredstilstand er kompleks, og 

at beboerne i plejebolig har omfattende behov for hjælp til varetagelse af grundlæggende 

behov. Det er vist, at der foreligger undersøgelser, som sigter mod en reducering af 

komplikationer i forbindelse med varetagelse af beboerens grundlæggende behov, samt at der 

er flere typer af instrumenter til vurdering af beboerens skrøbelighed. Endelig er det afdækket, 

at der ikke foreligger viden om denne opgaves problemformulering, som derfor fortsat er: 

 

Hvilke muligheder og begrænsninger er der i visitators sygeplejefaglige vurdering af den 

skrøbelige ældres behov for hjælp til varetagelse af grundlæggende behov? 

3.0 Metode og materiale 

3.1 Deltagerobservation og interview 

For at undersøge visitators sygeplejefaglige vurdering benytter jeg metoden 

deltagerobservation og interview. Jeg udfører deltagerobservation ved tre visitationssamtaler 

og udfører efterfølgende interview med visitator. Metodeovervejelserne bag 

deltagerobservation og interview bygger på James Spradleys (herefter Spradley) bog 

”Participant observation” (Spradley [1990]). Kilden er valgt, fordi Spradley anfører, at den 

kan anvendes af nybegyndere i metoden, da den er velegnet til på samme tid at lære- og at 

udføre- etnografisk metode, samt fordi senere forfattere henviser til kilden, som dermed må 

anses for at være en grundbog i metoden (Lise Hounsgaard 2009, Polit, Bck 2010). I 
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fremstillingen anvender jeg danske oversættelser af Spradleys betegnelser for at tilgodese 

læsevenligheden, de originale betegnelser er tilføjet i parentes for at tilgodese præcisionen. 

 

Metoden deltagerobservation er valgt, fordi den kan anvendes, når formålet er at forstå 

meningen med menneskelige handlinger og hændelser. Ifølge Spradley kan handlinger 

observeres, men ikke meningen med handlingerne, som er en del af den kulturelle viden 

(Spradley [1990])s. 6-7). Meget af den kulturelle viden er implicit og ikke bevidst for 

deltagerne og vil derfor ikke komme frem i interview alene (Ibid. s. 11). Ved 

deltagerobservation kan undersøgeren blive opmærksom på hændelser, der fremstår som 

væsentlige, stille spørgsmål til dem i interviewet og dermed opdage mening.  

Valg af felt 

Jeg kontakter et visitationskontor i en dansk kommune og vælger dermed et geografisk 

område og en funktion (visitation), som er ukendt for mig, men min baggrund som 

hjemmesygeplejerske og en tidligere ansat (min vejleder) letter min adgang til felten. 

Formålet er at tilgodese balancen mellem at kende felten for godt eller modsat at skille mig 

for meget ud (Spradley [1990]) s.48). Jeg kender sproget (koderne) og er vant til at færdes i 

ældre menneskers hjem som professionel, derfor skiller jeg mig ikke for meget ud. Den 

ukendte visitationsfunktion mindsker min forudindtagethed og dermed den selektive 

uopmærksomhed, som betyder, at mange informationer forbigår vores opmærksomhed i vante 

omgivelser (Ibid. s.55). Spradley fraråder, at man undersøger eget felt, fordi tidligere 

erfaringer vil påvirke observationerne (Ibid. s. 61) og han anfører, at det første og det sværeste 

er at lægge sine tidligere erfaringer til side og gå til felten med en nysgerrig tilgang (Ibid s. 4).  

Afgrænsning og gennemførelse 

Ved at observere handlinger og hændelser samt lytte til hvad deltagerne siger, kan jeg 

afdække viden i situationen, som er visitationsvurderingen (Spradley [1990]) s. 11). Fokus er 

visitators sygeplejefaglige vurdering af beboerens behov for hjælp og således ikke hele 

kulturen ”visitation”.  Afgrænsningen er valgt på grund af undersøgelsens tidsramme og 

mulige gennemførsel samt hensynet til min vidensinteresse i form af specialets 

problemformulering. Ifølge Spradley kan metoden benyttes til studier af simple afgrænsede 

situationer, men selv disse situationer vil, når de udsættes for undersøgelse, indeholde 

kompleks kulturel mening (Ibid. s. 30 +100). Tabel 1 viser skematisk, hvordan 
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dataindsamling og analyse forløber i relation til Spradleys beskrivelse (Ibid. s. 33). I praksis 

er forløbet ikke så lineært som illustreret, men er præget af, at der undervejs opstår ideer, som 

afprøves ved næste dataindsamling eller i analysefasen ved at gå tilbage til datamaterialet med 

nye spørgsmål (Ibid. s. 34-35). De stiplede linjer i figuren skal illustrere muligheden for at gå 

frem og tilbage mellem faserne. 

Dataindsamling Deskriptive observationer 

  

Fokuserede observationer Udvalgte observationer 

 

 

Spørgsmålstype Deskriptive spørgsmål Strukturelle spørgsmål 

 

Kontrasterende spørgsmål 

 

Datamateriale 

 

Feltnoter og optagelse fra 

1. visitationssamtale 

 

Feltnoter og optagelse fra  

2. og 3. visitationssamtale 

Optagelse af interview 

med visitatorer 

Analyse af data, specifikt 

 

Domæneanalyse 

 

Taksonomisk analyse Komponentanalyse 

 

Analyse af data, generelt 

 

Udledning af temaer 

Tabel 1: Skematisk fremstilling af undersøgelsens gennemførelse 

Deltagere 

Deltagerne er tre beboere i plejebolig, som har vanskeligheder med at udtrykke 

grundlæggende behov og to erfarne visitatorer med en faglig baggrund som sygeplejerske, 

som har lyst til at deltage. Jeg ønsker erfarne visitatorer, fordi formålet ikke er at undersøge 

forskelle på den sygeplejefaglige vurdering men nærmere at undersøge ekspertens 

sygeplejefaglige vurdering, da det giver det bedste svar på problemformuleringen. Derfor 

skelner jeg heller ikke mellem visitator 1 og 2 i fremstillingen. Jeg observerer tre 

visitationsbesøg og udfører 3 interviews med visitator. Det giver ikke mulighed for 

generalisering, hvilket heller ikke er et mål. Formålet er snarere at finde så mange svar som 

muligt (Spradley [1990]) s.110). Ved mulighed for at vælge mellem beboere, vælger jeg 

derfor efter forskellighed. Det bliver dog ikke aktuelt. Tre besøg giver mulighed for at få et 
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vist indtryk af, om der er noget fælles på spil og et lidt bredere indtryk af, hvilke muligheder 

og begrænsninger, der er i visitators vurdering af beboerens behov for hjælp.  

3.2 Etiske overvejelser 

Adgang til felten 

Visitationsfunktionen er en situation med begrænset adgang (limited-entry) (Spradley [1990]) 

s. 49). Derfor søger jeg adgang ved at kontakte lederen af visitationskontoret, som tillader min 

adgang til felten og formidler kontakt til visitatorer. Lederen udtrykker interesse i, at 

visitation til borgere i plejebolig bliver undersøgt, da det er en ny funktion på kontoret. Med 

mellemrum orienterer jeg lederen om forløbet, ligesom jeg taler med deltagerne om mulighed 

for dialog om fundene efter undersøgelsens afslutning (Ibid. s. 25). 

Information og samtykke 

Da borgerne kan karakteriseres som skrøbelige, vælger jeg, at pårørende skal informeres og 

afgive samtykke. Jeg udleverer skriftlig information og samtykkeerklæringer til visitatorerne 

og beder dem formidle kontakt til deltagende borgere og pårørende (bilag 5). Jeg vælger 

denne fremgangsmåde for at skabe mulighed for, at borger og pårørende kan afslå deltagelse 

uden forpligtelser overfor mig. I den skriftlige information præciserer jeg, at et afslag på 

deltagelse ikke får konsekvenser for visitators afgørelse. På den måde følger jeg 

retningslinjerne fra Den Centrale Videnskabsetiske Komite både med hensyn til mundtlig og 

skriftlig information og til betænkningstid før accept af deltagelse, selvom undersøgelsen ikke 

er anmeldelsespligtig hertil, da den kan sidestilles med en interviewundersøgelse 

(Sundhedsministeriet, Den centrale videnskabsetiske komite 2010)  

 

Retningslinjerne omkring information og samtykke samt deltagernes skrøbelighed gør 

dataindsamlingen tidskrævende (Spradley [1990]) s. 49). Det skyldes både mine 

vanskeligheder med at formidle de formelle rammer omkring dataindsamlingen til alle led i 

organisationen samt problemer med indhentning af samtykke fra de pårørende. Nogle gange 

er samtykke uproblematisk, og en familie siger, at de gerne vil deltage, da de ved, at det ville 

den ældre altid selv have gjort. Andre gange er det mere problematisk, og en dataindsamling 

bliver aflyst på dagen, fordi borgerens ægtefælle er blevet indlagt med en blodprop i hjertet og 

derfor ikke kan afgive samtykke. Fra litteraturgennemgangen har jeg kendskab til 
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vanskeligheder ved undersøgelser med skrøbelige ældre, og oplevelsen overrasker mig ikke 

men bekræfter den viden. 

Åbenhed om formålet med undersøgelsen 

Jeg tilstræber, at der er åbenhed om formålet med undersøgelsen. Alle deltagere fortjener en 

forklaring og forklaringen afhænger af, hvor involverede de er i undersøgelsen (Spradley 

[1990]) s.22). Ved visitationssamtalen får deltagerne mundtlig information om, hvorfor jeg 

deltager i besøget, og jeg anvender forskellige formuleringer tilpasset den enkelte deltager 

(Sundhedsministeriet, Den centrale videnskabsetiske komite 2010).  

Undersøgelser med skrøbelige ældre 

Ifølge Helsinkideklarationen må der ikke udføres undersøgelser med voksne inhabile 

personer, hvis undersøgelsen ligeså godt kan udføres med habile personer (Den Almindelige 

Danske Lægeforening, Verdenslægeforeningen & World Medical Association 2001). Denne 

undersøgelse kan ikke udføres med habile personer, da udfordringen i at vurdere beboerens 

behov for hjælp til varetagelse af grundlæggende behov netop består i, at beboeren ikke kan 

udtrykke behov som sult, tørst, smerter, vandladningstrang, men at vurderingen skal ske med 

beboerens begrænsede verbale medvirken.  

 

Undersøgelsen må ikke udnytte de ældre og det skal afvejes, hvad deltagerne får ud af at 

deltage (Spradley [1990]), s. 24). Beboerne får ikke umiddelbart gevinst ud af at deltage, men 

til gengæld er der heller ikke risikofaktorer og ubehag forbundet med at deltage. Det eneste, 

det indebærer for de deltagende beboere, er en ekstra deltagende observatør ved 

visitationsbesøget. Det taler for, at det er forsvarligt at udføre undersøgelsen med de ældre, 

som har vanskeligt ved udtrykke sig verbalt. Undersøgelsens formål er ikke direkte at 

medvirke til at forandre praksis. Derfor vil der ikke umiddelbart ske ændringer i vurdering og 

udførelse af hjælpen i hjemmet. En indirekte fordel ved at deltage i undersøgelsen kan være, 

at de involverede professionelle deltagere via deres deltagelse vil reflektere over, hvordan 

vurderingsprocessen forløber. Refleksion og eventuel dialog i personalegruppen vil kunne 

medvirke til yderligere fokusering og vilje til at forbedre arbejdsgangene. Jeg oplever, at de 

professionelle deltagere udtrykker glæde over, at der er nogen, der interesserer sig for 

området. Jeg oplever dog også problemer med at træffe aftaler, hvilket kan være et udtryk for, 

at deltagerne tillægger udførelsen af deres job større værdi end min undersøgelse (Ibid. s. 21). 
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Beskyttelse af privatlivet 

Undersøgelsen omfatter personfølsomme oplysninger vedrørende den ældres 

helbredsmæssige forhold og er derfor anmeldt til Datatilsynet. Undersøgelsen er anmeldt som 

et privat projekt, da den er et led i et uddannelsesforløb (Datatilsynet 2010). Datatilsynets 

retnings linjer for information til deltagere er fulgt ved, at deltagerne har modtaget skriftlig og 

mundtlig information om undersøgelsens formål, at det er frivilligt at deltage, at samtykke 

kan trækkes tilbage og at undersøgelsen er anmeldt til datatilsynet (bilag 5). Datatilsynet har 

givet tilladelse til gennemførsel af undersøgelsen og fastsat en række betingelser til 

beskyttelse af deltagernes privatliv (bilag 6). 

 

De etiske overvejelser gør sig gældende gennem hele undersøgelsen både ved 

deltagerobservation og interview og bliver derfor også omtalt i følgende afsnit. 

3.3 Dataindsamling 

For at beskrivelsen af dataindsamlingen ikke bliver for abstrakt, giver jeg eksempler relateret 

til beboerens sprog i afsnittet. Afsnittet kan sammenholdes med den skematiske fremstilling 

af undersøgelsens forløb i tabel 1, side 17, idet begreberne fra tabellen forklares. 

Deltagerobservation 

Jeg foretager deltagerobservation ved tre visitationsbesøg, efter at de deltagende beboere og 

pårørende er informeret og har afgivet samtykke. Ved besøgets start informerer jeg deltagerne 

mundtligt om, at jeg observerer og ikke deltager i samtalen men tager notater. På den måde 

tilgodeser jeg Spradleys anbefaling om ikke at vække opmærksomhed (Spradley [1990]) s. 

48). På grund af mit kortvarige ophold i felten bliver jeg ikke en integreret deltager, men 

forbliver observatør til situationen (Ibid. s. 51).  Jeg sidder tilbagetrukket i rummet, hvilket 

Spradley karakteriserer som passiv deltagelse. Det betyder, jeg finder en observations-post, 

hvorfra jeg kan observere situationen og tage notater (Ibid. s. 59). Samtalen optages med 

henblik på mulighed for at fastholde og udskrive dialogen. Derfor kan jeg koncentrere mig 

om at nedskrive observationer om mimik, bevægelser, rummets indretning og lignende.  

 

Ved første observation ved jeg, det er visitators vurdering, jeg vil fokusere på, men ikke 

hvilke elementer der er væsentlige. Derfor stiller jeg brede og beskrivende spørgsmål til mig 

selv, hvilket Spradley kalder deskriptive spørgsmål (descriptive questions), som er grundlag 
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for de deskriptive observationer (descriptive observations) (Ibid. s.76). Jeg er opmærksom på 

hændelser, der fremstår som væsentlige. Ved første observation bliver jeg for eksempel 

opmærksom på et markant fald i tempoet i samtalen, når der rettes henvendelse til beboeren. 

Det giver anledning til yderligere udforskning af beboerens deltagelse i samtalen, og ved 

anden og tredje observation stiller jeg spørgsmål til mig selv om, hvilke forskellige typer af 

beboerens verbale deltagelse der optræder. Det karakteriserer Spradley som strukturelle 

spørgsmål (structural questions) (Ibid. s.107-109), som er en del af de fokuserede 

observationer (focused observations). Feltnoterne tjener som grundlag for det efterfølgende 

interview med visitator.  

Interview 

Hvert interview finder sted umiddelbart efter visitationssamtalen. Min forberedelse til 

interviewet består i at fremdrage de situationer, som kan have betydning for visitators 

vurdering. Her må jeg stole på min intuition, men også lytte til hvad visitator oplever som 

væsentligt, da informanten ifølge Spradley ofte er den bedste til at pege på det væsentlige 

(Spradley [1990]), s.18). Jeg starter interviewet med at gentage formålet med undersøgelsen 

(Ibid. s. 22).  

 

Når interviewet følger efter deltagerobservationen giver det mulighed for, at informanten og 

jeg lærer hinanden at kende, opnår en vis fortrolighed og har en fælles oplevelse som 

udgangspunkt for samtalen (Ibid. s. 63 + 122). Jeg oplever, at det første interview bærer præg 

af, at jeg deler fælles oplevelser og overvejelser med visitator i højere grad end at udforske 

visitators overvejelser, men da der er en klar afgrænsning mellem deltagerobservation og 

interview, og interviewet er aftalt på forhånd, kan interviewet alligevel betegnes som formelt 

(Ibid. s. 124). 

 

Spørgsmålene er rettet mod visitators overvejelser over handlinger og hændelser. Formålet er 

at skabe mulighed for at afdække indlejret viden situationen visitationsvurderingen (Ibid s. 

124). Jeg stiller spørgsmål som: ”Hvad var dine overvejelser over beboerens grin?”. Hvis 

visitator tolker beboerens adfærd, spørger jeg om overvejelser bag denne fortolkning. Som 

anført er målet at opnå så mange svar som muligt, fordi det unikke i denne undersøgelse er 

ligeså vigtigt som det fælles. Det viser sig, at visitationssamtalerne forløber vidt forskelligt og 

dog med visse fællestræk. I interview 2 og 3 bliver jeg opmærksom på situationer, som 
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gentager sig og stiller spørgsmål vedrørende dem. Disse spørgsmål tjener i analysefasen som 

udvalgte observationer (selected observations). Det kan være spørgsmål om, om en hændelse 

er oplevet før, eller hvorvidt den adskiller sig fra andre oplevelser, hvilket Spradley betegner 

som kontrasterende spørgsmål (contrast questions) (Ibid. s. 125). 

Organisering af data 

Dataindsamlingen består af 146 minutters optagelse af visitationsbesøg og interview samt 

feltnoter. Jeg transkriberer optagelserne ordret. Ikke forståelige ord skriver jeg, som de høres 

på optagelsen. Udbrud, lyde, lange pauser, bevægelser og mimik tilføjes i parentes, korte 

pauser tilføjes som (…). I det ene interview slutter optagelsen efter 4 minutter på grund af 

forkert optageformat. Jeg rekonstruerer umiddelbart efter temaer fra interviewet, men har ikke 

den ordrette transkription af hele dette interview. Jeg vælger ikke at tage interviewet om, da 

min intention er 2-3 visitationsbesøg, og dette er nummer 3, samt fordi interviewets indhold 

kan blive anderledes, hvis det tages om længere tid efter den observerede situation. Det 

transkriberede datamateriale består af 71 siders udskrift af lydoptagelser fra visitationsbesøg 

og interview. 

3.4 Analysemetode 

Ifølge Spradley er analyse en systematisk undersøgelse, som sigter mod at bestemme 

bestanddele, finde relationer mellem bestanddele og deres relation til helheden. Spradley 

anfører, at analyse er en proces, som forløber gennem hele undersøgelsen og består af, at 

undersøgeren stiller spørgsmål til sig selv, til deltagerne og til sit materiale (Spradley [1990]), 

s. 123). Materialet i denne undersøgelse er feltnoter og transkriberede lydoptagelser. Jeg 

afviger fra Spradleys beskrivelse ved, at dataindsamling og analyse i min undersøgelse er 

mere adskilt, end Spradley anbefaler. Følgende beskrivelse af analysemetoden kan 

sammenholdes med den skematiske fremstilling af undersøgelsens forløb i tabel 1, idet jeg 

forklarer tabellens begreber i afsnittet. For at beskrivelsen ikke bliver for abstrakt, giver jeg 

eksempler vedrørende beboerens sprog i afsnittet.  

Domæneanalyse og fokuserede observationer 

Domæneanalyse (domain analysis) er den proces, hvor undersøgeren søger efter bestanddele i 

den undersøgte situation. Da jeg begynder analysen, bliver jeg gennem samtaler med min 

vejleder konfronteret med, hvornår jeg lader mit syn på data styre af mine tidligere erfaringer. 

Jeg starter med at opdele materialet i emner som mobilisering, personlig pleje, 
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speciallægebesøg og kørsel. Emner, der snarere udtrykker mening end ord, og kan være 

udtryk for, at jeg for hurtigt ”tror jeg forstår”, hvad meningen er. Emnerne bærer præg af min 

erfaring med sygepleje til skrøbelige ældre og kan være et udtryk for, at jeg endnu ikke 

formår at lægge min tidligere erfaring til side og gå nysgerrigt til materialet (Spradley [1990]) 

s.4).  Denne oplevelse bliver min begrundelse for at analysere systematisk efter Spradleys 

anbefaling og derfor først med domæneanalysen, som viser sig at være er en god hjælp til at 

splitte materialet op i enkeltdele og se neutralt på det. 

 

I domæneanalysen gennemgår jeg datamaterialet for at udlede over- og under- begreber 

(Cover terms, Included terms), som har en bestemt type relation til hinanden. I 

domæneanalysen er fokus ikke tekstens mening, men tekstens ord (Ibid s. 95). Jeg søger efter 

ord, som har en bestemt relation til andre ord. Relationen kan være af forskellig art som for 

eksempel ”er en del af”, ”resulterer i”, ”er en årsag til” eller ”anvendes til”. Der fremkom 42 

domæner (bilag 7), og tabel 2 viser et eksempel på domænet ”Typer af beboerens sprog”:  

 

Underbegreber Semantisk relation Overbegreber 

Pauser, mumlen, hvisken, stille stemme, klart svar, 

smågrynt, forveksling af ja og nej, usammenhængende tale, 

uforståelige lyde, besvær med at udtale ord,  

Typer af Beboerens sprog 

Tabel 2: Eksempel på domæneanalyse 

 

Domæneanalysen giver et indblik i hvilke dele af materialet, der kan arbejdes videre med . 

Efter første observation har jeg en ide om, hvilke områder der kan være af betydning for 

visitators vurdering. Ved de senere visitationssamtaler er jeg specielt opmærksom på disse 

områder og foretager dermed fokuserede observationer (Ibid. s. 101). Fokus for 

observationerne er udvalgt efter relevans for problemformuleringen samt personlig og 

teoretisk interesse (Ibid. s 105-106). Jeg vælger domænerne beboerens sprog og visitators 

interaktion med beboeren, fordi det er to centrale domæner til forståelse af muligheder og 

begrænsninger i visitators vurdering af behovet, når den ældre ikke kan give udtryk for behov.  

Taksonomisk analyse og udvalgte observationer 

I den taksonomiske analyse (taxonomic analysis) er målet at systematisere underbegreberne i 

en form for struktur, som viser, hvordan de kan gruppere sig i forhold til hinanden. 
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Grundlaget for den taksonomiske analyse er de fokuserede observationer, som er indsamlet 

ved anden og tredje observation som svar på strukturelle spørgsmål (structural questions).  I 

den taksonomiske analyse sammenholdes underbegreberne for ligheder og forskelle og 

organiseres grafisk (Spradley [1990]) s. 120). Den taksonomiske analyse er ikke et 

udtømmende billede på den kulturelle viden, deltagerne i felten besidder (Ibid. s. 121), men et 

billede på, hvad der optræder i materialet. Målet er at finde så mange svar som muligt, og det 

er afgørende, at det, der optræder flere gange, ikke er mere ”rigtigt”, end det, der kun 

optræder en enkelt eller få gange. Tabel 3 viser et eksempel på taksonomisk analyse af 

domænet beboerens sprog. 

 

Beboerens sprog 

Verbalt 

Forståeligt 

Hvisken 

Stile stemme 

Klart svar 

uforståeligt 

Ja-nej-forveksling 

Fraser/talemåder 

Usammenhængende  

Smågrynt 

Mumlen 

Besvær med at udtale ord 

Nonverbalt 

Pauser 

Grin 

Grin med tårer 

Glimt i øjet 

Vrider hænder 

Tabel 3: Eksempel på taksonomisk analyse 

 

I de efterfølgende udvalgte observationer udforsker jeg de udvalgte domæner yderligere. Det 

kan gøres ved interviews (Ibid s. 122). Dataindsamlingen forløber over to omgange med 

pause mellem første og anden. Alle interviews er foretaget umiddelbart efter 

deltagerobservation. Det betyder, at jeg ikke udvælger domæner og foretager taksonomisk 

analyse før interviewene. Alligevel indeholder de transkriberede interviews information om 

visitators overvejelser over de udvalgte domæner, som er beboernes verbale deltagelse og 

visitators interaktion med beboeren. Jeg undersøger visitators overvejelser bag handlinger og 

kropssprog samt visitators tolkning af beboerens verbale og nonverbale sprog. Undervejs i 
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analyseprocessen udvælger jeg også domænet pårørendes rolle. Det betyder, at fokus er 

skærpet i løbet af analyseprocessen, hvilket Spradley beskriver som en naturlig proces, da 

analysen ”lukker op” for ny information (Ibid s. 122). I den forbindelse fravælger jeg 

domænerne: Typer af relationer i visitationssamtalen, typer af hjælp, livet i plejeboligen, 

plejeboligens fysiske rammer og plejepersonalets rolle ved visitationssamtalen. Valg og 

fravalg sker på baggrund af problemformuleringen, og fordi færre domæner giver mulighed 

for mere dybtgående analyse. 

Komponentanalyse 

Komponentanalysen (componential analysis) er den mest dybtgående analyse, som foretages 

af udvalgte domæner. I komponentanalysen udforskes underbegreberne yderligere for 

kendetegn, der karakteriserer dem i forhold til hinanden. De udvalgte observationer i form af 

citater fra de tre interviews danner baggrund for komponentanalysen. Jeg gennemgår 

materialet for kendetegn ved underbegreberne og sammenligner dem med hensyn til en række 

karakteristika, hvor jeg bruger min fantasi, og ifølge Spradley er analyseprocessen både 

videnskab og kunst (Spradley [1990]) s.92 + 121). Underbegreberne i domænet borgerens 

sprog karakteriserer jeg for eksempel i forhold til, om underbegrebet skyldes sygdom og om 

det anvendes på forespørgsel eller ved selvstændig tale. Tabel 4 viser et uddrag af 

komponentanalysen af beboerens sprog. 

 Hvornår anvendes? Skyldes sygdom? Hvad sker der efter? 

Stille stemme På forespørgsel Nej Tolkning af svar, uddybende spørgsmål 

Klart svar Benægtende og bekræftende 

svar, 2-6 ord 

Nej 

 

Gentagelse af svar som nyt spørgsmål 

Nej =ja 

Ja = nej 

På direkte forespørgsel Kan skyldes 

sygdom 

Bekræftelse hos andre deltagere, Hustru 

forklarer udsagn, visitator opsummerer 

svar 

Fraser/ 

talemåder 

Ved åbne spørgsmål, ved 

usammenhængende tale 

Kan skyldes 

sygdom 

Ingen reaktion 

Gensvar med fortolkning af mening 

Tabel 4: Eksempel på komponentanalyse 

 

Tabellen viser, at komponentanalysen giver specifik, detaljeret og dybtgående beskrivelse af 

udvalgte domæner, og Spradley anfører, at analysen bevæger sig på to planer: Det specifikke 

og det generelle (Ibid. s. 101). 
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Udledning af temaer 

Det generelle plan sikres gennem sidste trin i analyseprocessen, som er udledning af kulturelle 

temaer (discovering cultural themes), hvilket jeg herefter kalder udledning af temaer 

(Spradley [1990]), s.140). Med udledning af temaer skabes et overblik over helheden. Jeg er 

gennem en proces, hvor jeg i første omgang slutter analysen efter komponentanalysen og 

præsenterer den som mine fund. Min vejleders spørgsmål til, om fundene kan præsenteres 

mere samlet, giver mig ideen til, at jeg måske mangler overblikket, som jeg kan få gennem 

udledning af temaer. Spradley angiver flere metoder hertil: Jeg finder relationer mellem 

domæner, skitserer grafisk et overblik over domænerne og skriver en kort beskrivelse af den 

undersøgte situation (summary overview) (Ibid. s.154). Resultatet er undersøgelsens generelle 

fund, som præsenteres først i afsnit Fund, men forinden vil jeg præsentere den 

sygeplejefaglige ramme. Jeg vælger en sygeplejefaglig ramme fordi jeg er gået til felten med 

et specifikt ønske om at undersøge den sygeplejefaglige vurdering, og fordi Spradley anfører, 

at teoretisk interesse kan medvirke til valg af undersøgelsens fokus (Ibid. s. 106). Derfor er 

anden del af afsnit fund resultatet af en analyse af den visitationssamtalen med udgangspunkt 

i den sygeplejefaglige ramme. 

4.0 Sygeplejefaglig ramme 

Som sygeplejefaglig ramme vælger jeg Chinn og Kramers model for kundskabsudvikling i 

sygeplejen, fordi den bygger på ”fire grundlæggende konstante kundskabsmønstre som 

sygeplejersker har værdsat og anvendt i praksis….gennem mere end hundrede år” (Chinn, 

Kramer 2005), s. 16), hvilket er relevant i denne undersøgelse, fordi jeg undersøger den 

sygeplejefaglige vurdering ved visitationssamtalen og derfor kan forvente, at teorien kan 

belyse vurderingen. Ifølge Chinn og Kramer udgør teorien en begrebsramme til forståelse af 

sygeplejepraksis som en holistisk praksis. Modellen bygger på fire grundlæggende konstante 

kundskabsmønstre, som Carper har fundet gennemgående i sine undersøgelser af tidlig 

sygeplejelitteratur (Ibid s.16). De fire kundskabsmønstre er empirisk kundskab, etisk 

kundskab, personlig kundskab og æstetisk kundskab.  
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lyde. Chinn og Kramer begrunder dermed, at praksis er en helhed, som ikke alene kan 

formidles gennem lærebøger (Ibid. s. 15). De anfører, at fortsat arbejde med at beskrive 

sygeplejepraksis vil gøre denne viden synlig og dermed mulig at målrette og kontrollere (Ibid. 

s. 30). Gennem metoder til kundskabsudvikling kan sygeplejersker opnå større klarhed og 

forståelse. Det betyder, at kundskab ses som en konstruktion, der er præget af tid og sted. 

Som anført indebærer praxis en stadig stræben mod forbedring og udvikling gennem kritisk 

refleksion. Ifølge Chinn og Kramer retter denne stræben sig mod at belyse nye muligheder for 

at hjælpe patienter til sundhed og helbredelse (Ibid. s. 25).  

 

Ifølge modellen er kundskabsudvikling en integreret del af praksis. Spørgsmålene i hjørnerne 

af modellen er spørgsmålstyper, som anvendes til kritisk refleksion indenfor det enkelte 

kundskabsmønster. Langs de stiplede linjer er processer, som medvirker til at udvikle de 

formelle udtryk for kundskab. Langs de lodrette linjer er processer, som giver nye ideer, og 

som sygeplejersken kan anvende individuelt. Det er processerne at forklare og strukturere, at 

åbne og fokusere, at vurdere og afklare samt at forestille sig muligheder og øve. Langs de 

vandrette stiplede linjer er processer, som anvendes til at validere nye ideer i praksis, og som 

sygeplejersken kan anvende sammen med andre. Det er processerne gentagelse og validering, 

respons og refleksion, dialog og forsvar samt værdsættelse og inspiration. De fire pile viser de 

formelle udtryk for kundskab, der er inden for hvert kundskabsmønster. Det er altså teorier og 

modeller, fortællinger, principper og etiske retningslinjer samt kritik og kunstværker.  

 

Chinn og Kramers beskrivelse af, at sygeplejersker i deres praktiske handlinger ved mere end 

de kan udtrykke med ord, underbygger metoden i denne undersøgelse, idet jeg ved 

deltagerobservation får mulighed for at få indblik i den viden, som ikke umiddelbart kan 

udtrykkes med ord. I følgende afsnit beskriver jeg undersøgelsen fund. 

5.0 Fund 

5.1 Generelle fund 

Det generelle fund er, at den sygeplejefaglige vurdering ved visitationssamtalen er præget af 

visitators kommunikative balancegang mellem beboerens nutid og fortid, mellem at åbne og 

lukke for information, mellem at improvisere eller at følge en fast skabelon og mellem at 
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tilgodese beboerens behov og organisationens muligheder. Visitationssamtalen er præget af 

beboerens sparsomme deltagelse. Gennem kommunikativ balancegang samt anvendelse af 

sygeplejens kundskabsmønstre fremmer visitator beboerens deltagelse og værdierne respekt, 

individuel tilretning, at lytte til beboeren samt at bevare beboerens værdighed og ret til 

selvbestemmelse. Organisationen er en mulighed for hjælp og en ramme om beboerens liv, 

men er også en begrænsning, fordi den kan være svær at forstå og dermed være årsag til 

konflikter i samtalen. De pårørende er en mulighed som ressource, idet de formidler 

beboerens præferencer, men også en begrænsning, fordi de har flere forskellige roller.  

Scenariet 

Visitationssamtalerne foregår i beboerens plejebolig. Deltagerne i visitationssamtalen placerer 

sig i alle tilfælde i en rundkreds omkring et bord. Visitator sidder ved siden af beboeren. På 

den anden side af beboeren sidder i de to tilfælde en pårørende og i det tredje tilfælde en 

kontaktperson. Samtalerne forløber meget forskelligt og dog med visse fællestræk. Tabel 5 

viser udvalgte karakteristika ved beboerne og de tre visitationssamtaler.  

 

Beboer Køn og 

alder 

Beboerens helbreds-

problemer oplyst af 

personale 

Beboerens sprog observeret ved 

visitationssamtalen 

Deltagere i visitationssamtalen 

1 87 årig 

kvinde 

Flere apoplexier 

Nedsat kraft i højre side 

Osteoporose 

Latenstid, Hviskende, Stille 

stemme 

7 udsagn i samtalen, op til 6 ord 

Beboer (B1), Søskende 1, 2 og 3 

(S1-3), Plejepersonale (PP1), 

Visitator (V) 

2 80-årig 

mand 

Apoplexi 

Pareser 

Ekspressiv afasi 

Ja-nej forveksling, Besvær med 

at udtale andre ord. 

42 udsagn i samtalen, op til 7 

lyde 

Beboer (B2), Ægtefælle (P2), 

Datter (P2a), 

Plejepersonale(PP2a/b) 

Ergoterapeut (T2), Visitator (V) 

3 71 årig 

mand 

Parkinsons sygdom 

Nedsat 

korttidshukommelse 

Usammenhængende tale, 

uforståelig tale, brug af fraser 

og associationer. 184 udsagn i 

samtalen, op til 52 ord 

Beboer (B3), Ægtefælle (P3) 

Plejepersonale (PP3), Fysioterapeut 

(T3), Visitator (V) 

Tabel 5: Oversigt over deltagere 
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5.2 Specifikke fund  

Beboerens sparsomme deltagelse 

Beboerne er karakteriseret ved at have vanskeligheder med at give udtryk for grundlæggende 

behov. Beboernes verbale kommunikation er præget af sygdommen i form af ekspressiv afasi, 

forveksling af ja og nej, hviskende stemme, latenstid eller usammenhængende associerende 

tale med brug af fraser. Der er stor forskel på beboernes verbale deltagelse i samtalen fra 7 

udsagn til 184 udsagn, ligesom han med flest udsagn også har de længste udsagn op til 52 ord 

(eller dele af ord) i sammenhæng. Også beboernes nonverbale kommunikation er præget af 

deres sygdom. To sidder i kørestol og alle har nedsat bevægelighed i form af pareser eller 

stivhed. Beboer 1 sidder med foldede, men urolige hænder og kigger meget rundt. Beboer 2 

kan have øjenkontakt med visitator, men distraheres let af lyde i rummet. Han kan grine 

umotiveret og både med og uden tårer, hvilket kan skyldes sygdommen. Beboer 3 sidder med 

blok og papir foran sig og viser flere gange i løbet af samtalen noget, han har skrevet. Alle er 

velsoignerede, friserede og påklædt i pænt rent tøj, mændene i solide sandaler med velcro og 

kvinden i lukkede hvide sko med hulmønster. To har høreapparat, og alle har briller. 

Pårørendes forskellige roller 

De pårørende formidler beboerens præferencer i form af at tolke beboerens udsagn som ”jeg 

tror han mener” (samtale 2), korrigere beboerens udsagn ”det passer ikke” (samtale 2), 

fortælle historien og fremme beboerens deltagelse gennem gentagelse eller omformulering af 

visitators spørgsmål.  

De pårørende giver udtryk for følelsesmæssig påvirkning i relation til beboerens og eget liv. 

Det viser udtryk som ”usikker” (samtale 1), ” turde”, ”bange”, ”hårdt” og ”savner” 

(samtale 2). At situationen kan være følelsesmæssigt belastet viser sig også ved, at der er 

konfliktstof i alle samtaler, hvor pårørende kan hæve stemmelejet. Konfliktstoffet drejer sig 

om, hvor træning skal foregå, om ønske om ny bolig og ny kontaktperson, ønske om mere 

kontakt med personalet samt utilfredshed med ventetider og regler for tandlægebesøg. 

Organisationen kan være svær at forstå, og i alle samtaler fylder diskussioner om forskellige 

typer kørselsordninger, organisering af speciallægetilsyn samt indkøb og betaling af regninger 

meget. Desuden kan der være forskellig opfattelse af visse udtryk. Udtrykket træning kan 

opfattes forskelligt af personale og pårørende/beboer - enten som træning af færdigheder ved 

påklædning eller måltider eller træning som gymnastik. I relation til organisationen fungerer 
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den pårørende også som den, der i et enkelt tilfælde forsvarer personalet overfor beboeren. 

Det betyder, at den pårørende selv skal forstå organisationen, men også formidle forståelsen 

til beboeren. 

Visitators kommunikative balancegang 

Visitators verbale henvendelser til beboeren er præget af direkte spørgsmål. De fleste 

spørgsmål er lukkede, og hvis der stilles et åbent spørgsmål, efterfølges det hurtigt af et 

præciserende mere lukket. Visitator begrunder: ”Man prøver at finde de ting frem, som han 

kan svare ja og nej på, eller kan forholde sig til, altså meget konkrete spørgsmål” (interview 

2). Der anvendes også konstaterende spørgsmål som: ”Du kan godt gå lidt?” (samtale 1). 

Visitators gensvar til beboeren er præget af gentagelse af ord, bekræftende udsagn samt 

uddybning eller fortolkning af udsagn. I alle samtaler stiller visitator spørgsmål til borgerens 

tidligere liv, det begrunder begge visitatorer: ”Det er også det med værdigheden. Det betød 

meget for ham, at han stadig havde en status, det at han havde været noget (ingeniør)… 

tidspunkter og tal det har han tidligere kunnet. Jeg taler til, at han stadig har en værdighed, 

han gør mig opmærksom på, at det her har jeg tidligere haft styr på, og du skal vide, det er 

ikke sådan, jeg altid har været” (interview 3) og ”måltider og livretter, hvad man er vant til 

at spise og absolut ikke spise” (interview 1). På den måde balancerer visitator mellem 

beboerens fortid og nutid og udtrykker dermed, at beboerens historie har betydning for 

vurderingen. I to samtaler anvendes humor: ”Det gælder om at have de længste pensionat 

arme, er det sådan?” (samtale 3). Anvendelse af humor resulterer i fælles grin. 

 

Visitators nonverbale kommunikation er præget af øjenkontakt, smil og berøring ligesom 

sproget understøttes af fagter. En visitator siger: ”Hun druknede i den der søskendekontakt, 

jeg havde brug for, at hun vidste, jeg var der for hende” (Interview 1) som en begrundelse for 

at bruge berøring. Disse signaler anvender visitator til at åbne for information fra beboeren.  

Et andet nonverbalt signal er at overhøre for eksempel ved at dreje kroppen væk eller undlade 

at kommentere udsagn. Det anvender visitator til at lukke for information. I citatet: ”Han var 

mere usammenhængende. Det gør jo, at man bliver mere styrende, for ellers kunne vi jo have 

siddet der endnu. Han bliver også mere udtrættet” (Interview 3), begrunder visitator, at hun 

bevidst overhører et udsagn dels af hensyn til opgaven og dels af hensyn til beboerens 

kræfter. Når visitator overhører, medvirker det til styring af samtalen Visitator styrer samtalen 

ved opsummering, placering af ansvar og afrunding, ligesom hun skifter til nye emner. En 
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visitator begrunder: ”Det er min rolle at styre det” (interview 2) og en anden ”Jeg kunne 

have drejet den (samtalen) ind igen” (interview 1). Visitatorerne udtrykker altså, at de er 

bevidste om deres rolle i forhold til at styre samtalen. Styringen er en del af visitators 

balancegang mellem at følge en plan for samtalen og at improvisere ud fra samtalens forløb. 

Når visitator improviserer, er det blandt andet på baggrund af beboerens signaler. 

 

Visitator tolker beboerens signaler og begrunder det i interviewene: ”Da t-skolen blev nævnt 

med naturen omkring der, der er så smukt, og der kan jeg forestille mig, hun har haft nogle 

gode oplevelser med sine elever, der havde hun virkelig sådan et glimt i øjet” (interview 1). 

Glimt i øjet nævnes også som visitators tegn på kontakt med beboeren.  En visitator omtaler 

tolkning som ”det problematiske er hans afasi, og at han også har dårlig hørelse, så er det jo 

med at have øjenkontakten og se mimikken” (interview 2) og ”så meget det giver, når man får 

noget fra hende, når man opdager, jamen hun kan jo sagtens svare for sig – og hvor meget 

plads hun skal have for at kunne det” (interview 1). På min forespørgsel om tolkning af grin 

siger visitator: ”Der kan være forskellige former for grin efter hjerneblødning. Han græder 

også for eksempel ved tale om det, han ikke kan” (interview 2). Som det fremgår, er tolkning 

af nonverbale signaler mest fremtrædende i de to samtaler, hvor beboeren har størst problemer 

med at udtrykke sig. 

Eksempler på situationer hvor behov afdækkes 

Følgende tre uddrag fra visitationssamtalerne er situationer, hvor behov afdækkes, og hvor de 

specifikke fund i form af sproglige karakteristika kan genfindes. 

 

Første uddrag fra samtale 3 

Visitator: Føler du, du får en god nats søvn, nu du er her – sover du godt om natten, synes 

du? 

Beboer 3: ja…arhh…deeet…(pause)…det kan være noget afbrudt noget, jeg følger med i det 

hele….det følger med….noget af nogen….tioner….det gør….at….jeg bliver lidt bange…..det 

øhhh…og….jeg kan ikke høre….jeg tror det er rigtigt….de sidste….de smadrer 

Visitator: Du får sådan nogen tanker, der er svære at komme fra igen, kan jeg høre 

Beboer 3: ja….lu….sion…ner 

Visitator: Hallucinationer ja, og vrangforestillinger, det er også noget man kan få, når man 

har parkinson 
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Beboer 3: Ja det hele hænger sammen 

Citatet viser beboerens lange usammenhængende tale, som kan være svær at følge og forstå. 

Det viser beboerens brug af fraser i sidste udsagn og det viser visitators brug af lukkede 

spørgsmål og fortolkning af beboerens udsagn, samt relation til faglig viden om Parkinsons 

sygdom. 

 

Andet uddrag fra samtale 1  

Visitator: Er du glad for at spise ude i fællesstuen derude – og være sammen med nogen? 

Beboer 1: (hviskende lyd) 

Visitator: Ja? (pause 4 sek) 

Visitator: Du kan godt lide at være sammen med..øhh… folk omkring dig her….du har også 

været lærerinde… hører jeg….så har du jo også været sammen med mange mennesker i løbet 

af…. 

Citatet viser beboerens hvisken (her uden ord) og latenstid. Det viser også visitators lukkede 

spørgsmål, brug af bekræftende og opfordrende udsagn samt pauser og inddragelse af 

beboerens historie. 

 

Tredie uddrag fra samtale 2 :  

Visitator: Er du nogen sinde udenfor, kan du lide at komme udenfor? 

Beboer 2: Nej…det…ka…ikk 

Visitator: Er det ikke noget for dig at komme udenfor? 

Beboer 2: Nej 

Visitator: Nej? 

(pause) 

Pårørende 2: B2 det passer ikke 

Visitator: Nej, det er ikke sådan, din familie tænker det 

Pårørende 2: Du vil da gerne….du vil da gerne ud at gå en tur ikke også? 

Beboer 2: Ja… 

Citatet viser beboerens besvær med at udtale ord og omvendt brug af ja og nej. Det viser 

visitators lukkede spørgsmål, tolkning af udsagn, gentagelse af beboerens udsagn og 

opsummering af pårørendes udsagn. Det viser også pårørendes formidling af beboerens 

præferencer. Efter den citerede ordveksling kigger visitator på B2’s hænder og konstaterer, at 
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de er solbrune, hvilket er et udtryk for underbygning af sproget med fagter, og den pårørende 

supplerer med at sige, at B2 tit siger nej, når han mener ja, hvilket er den pårørendes 

fortolkning af beboerens udsagn. 

 

De tre eksempler viser samtidig, at de grundlæggende behov er temaer i samtalerne. I 

uddragene drejer det sig om behovene søvn og hvile, indtagelse af mad og drikke samt 

behovet for frisk luft. De grundlæggende behov afspejler sygeplejens empiriske 

kundskabsmønster. I næste afsnit præsenterer jeg de fund, der er fremkommet ved analyse af 

visitators sygeplejefaglige vurdering i forhold til den sygeplejefaglige ramme. Præsentationen 

kan sammenholdes med figur 4, side 27, som illustrerer Chinn og Kramers model af 

sygeplejens kundskabsmønstre, fordi begreberne fra modellen anvendes i afsnittet. 

 5.3 Den sygeplejefaglige vurdering i relation til sygeplejens kundskabsmønstre 

Det empiriske kundskabsmønster 

Det empiriske kundskabsmønster afspejler sig i sygeplejerskens praksis ved videnskabelig 

kompetence, som Chinn og Kramer forstår som kompetent handling på grundlag af teori 

(Chinn, Kramer 2005) s.17). I visitationssamtalen er det empiriske kundskabsmønster 

fremtrædende, når sygeplejerskens spørgsmål drejer sig om varetagelse af de grundlæggende 

behov i løbet af døgnet. Spørgsmålene drejer sig om indtagelse af mad og drikke, personlig 

hygiejne, påklædning, søvn og hvile samt beskæftigelse. Desuden er der spørgsmål om 

tandlæge og speciallægebesøg. Sygeplejersken anvender empirisk viden for eksempel i 

relation til beboerens sygdomme. Et eksempel er ovenstående tekstuddrag 1 side 32, hvor 

sygeplejersken relaterer beboerens usammenhængende tale om uro om natten til, at beboeren 

lider af Parkinsons sygdom. Sygeplejersken forklarer altså symptomerne i forhold til empirisk 

viden (jf fig 4). I samtale 1 er der tale om beboerens forflytning i forbindelse med at hun 

sætter sig ved et bord – det drejer sig om helt ned i detaljen at vælge den rigtige stol, at gå tæt 

til bordet, at holde ved bordkanten, at rejse sig op, at personalet skifter stolene ud, at B1 

humper sig på plads i stolen, og at personalet skubber stolen på plads. I min efterfølgende 

samtale med visitator begrunder hun den detaljerede samtale om forflytningen med, at ved 

lidelsen osteoporose er der speciel risiko for smerter ved forflytninger, og hun har været 

opmærksom på, om det var et problem ved B1. Til det empiriske kundskabsmønster hører 

også sygeplejerskens viden om organisationens tilbud om hjælp. En visitator siger i samtale 2: 
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”Hvad I forventer og hvad vi kan tilbyde”, med dette udtrykker visitator balancegangen 

mellem beboerens behov og organisationens muligheder. De muligheder der er tale om er 

kørselsordninger, omsorgstandpleje, speciallægebesøg og fysioterapi.  Omfanget af hjælp til 

varetagelse af grundlæggende behov omtales som ”en hjælpende hånd”, ”støtte”, ”du gør 

noget, de gør noget andet”. Det betyder, at der er tale om graduering af hjælpen.  

Det personlige kundskabsmønster 

Personlig kundskab betyder, at man kender sit eget og andres selv, og i praksis afspejles 

personlig kundskab ved terapeutisk brug af selvet, hvilket Chinn og Kramer forstår som en 

bevidsthed om den anden og en selv. Det personlige kundskabsmønster bygger 

sygeplejersken op gennem patientfortællinger både gennem professionel og privat praksis, 

gennem samtaler og via litteratur (Chinn, Kramer 2005) s.19). I visitationssamtalerne 

anvender visitator det personlige kundskabsmønster, når hun inddrager beboerens tidligere 

liv. Det personlige kundskabsmønster udvikles, når sygeplejersken benytter metoderne ”at 

åbne” og ” at fokusere” (jf. Figur 4). I samtalerne åbner visitator ved at spørge til beboerens 

præferencer. Dermed fokuseres på det individuelle i beboerens situation: ”Hvad har du været 

glad for at lave gennem årene” (samtale 2). I samtalerne var der tale om tidligere arbejdsliv 

som lærer og ingeniør. Der var tale om præferencer i forhold til samvær med andre, ture i det 

fri, deltagelse i aktiviteter eller individuelle aktiviteter som avislæsning, at se tv, høre radio 

eller lægge kabale. Det er udtryk for brug af det personlige kundskabsmønster, når visitator 

spørger B3, den tidligere ingeniør, om han heller ikke lytter til bøger. Det kan være et udtryk 

for visitators forforståelse om den uddannede mands interesser. Det personlige 

kundskabsmønster kan identificeres i visitators evne til at tale med en beboer med afasi. 

Visitator siger til beboeren: ”Det kan være lidt træls for dig (at du har sparsomt sprog)…jeg 

vil spørge din familie”.  Og efter familiens bidrag til samtalen opsummerer visitator overfor 

borgeren: ”Din familie fortæller…” (samtale 2). Citaterne er et eksempel på, at visitator 

gennem fokusering og åbenhed samt refleksion har trænet en evne til samtale med en beboer 

med afasi. Således vokser den personlige erkendelse i interaktioner med andre (Ibid. s. 210). 

Når visitator interagerer med beboeren og inddrager historien, opbygger hun personlig 

kundskab. Visitator reflekterer over det i interviewet og siger: ” (Beboerne har) helt sikkert 

en historie med, der kan fortælles, og det giver nogle adgangsbilletter..gode værktøjer for 

personalet”(interview 1). Visitator fortæller altså, at hun er bevidst om formålet med at 

anvende det personlige kundskabsmønster. I dette tilfælde er formålet, at viden om borgerens 
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tidligere liv giver mulighed for at yde en bedre (individuelt tilrettet) pleje og således 

udtrykker det visitators balancegang mellem beboerens fortid og nutid. 

Det etiske kundskabsmønster 

Det etiske kundskabsmønster kommer til udtryk i praksis gennem moralsk/etisk handlemåde, 

som i den konkrete situation betyder, at sygeplejersken skønner, hvad der bør gøres, eller 

hvad der er rigtigt og ansvarligt (Chinn, Kramer 2005) s.18). Når beboernes historie inddrages 

i visitationssamtalen, som vi så ovenfor, er det ikke kun af hensyn til beboerens individuelle 

valg. Inddragelse af beboerens historie skaber også grundlag for at møde beboeren 

respektfuldt og bevare beboerens værdighed. Således betoner visitator en række værdier, som 

hun ønsker at fremme i visitationssamtalen. Metoder i det etiske kundskabsmønster er 

vurdering og afklaring (jf figur 4). I alle samtaler starter visitator med at afklare, hvad hun 

skal kalde beboeren. Det er et udtryk for respekt, som er en værdi, visitator vil fremme. I 

interview 1 vurderer visitator: ”Jeg syntes, det var lidt synd for hende, hun druknede i den der 

søskendekontakt”. Citatet viser visitators stillingtagen til det gode eller det rette, som i denne 

situation er at lytte til beboeren, værdien er en begrundelse for visitators handling i 

situationen, som er berøring af beboeren. Visitatorerne giver altså udtryk for, at det er 

værdifuldt at lytte til beboeren på trods af dennes besvær med at udtrykke sig. Samtalerne 

giver forskellige eksempler på, hvordan visitator tilstræber at samtale med beboeren på trods 

af dennes sproglige vanskeligheder. I samtale 2 efter beboerens uforståelige lyde siger 

visitator: ”Hvad siger du, prøv engang til”, hvilket udtrykker, at hun gerne vil forstå, hvad 

beboeren siger. I visitationssamtalen fortæller visitator beboeren, at hun ved, han har svært 

ved at udtrykke sig, og hun derfor vil spørge familien. I interviewet begrunder visitator 

fremgangsmåden, idet hun siger :”..at han ikke havde en fornemmelse af, at jeg talte hen over 

ham” (interview 2). At tale hen over beboeren er altså en værdi, som visitator vil undgå. Et 

andet eksempel på visitators handlinger, som understøtter samtale med beboerne, er brug af 

øjenkontakt, berøring og fagter, som understøtter sproget. Visitator stiller direkte, ofte 

lukkede, spørgsmål, som hun vurderer, beboeren kan svare på. En visitator begrunder: ”Det 

er en balancegang mellem ikke at få ham til at føle nederlag på, at han ikke kan udtrykke sig” 

(interview 2). At beboeren føler nederlag er altså også en værdi, visitator vil undgå.  

 

En værdi visitator vil fremme er beboerens værdighed: ”Det er også det med værdigheden, 

det betød meget for ham, at han stadig havde en status, det at han havde været noget 
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(ingeniør)… tidspunkter og tal, det har han tidligere kunnet. Jeg taler til, at han stadig har en 

værdighed. Han gør mig opmærksom på, at det her har jeg tidligere haft styr på og du skal 

vide, det er ikke sådan jeg altid har været og senere ”selvom han har mistet det (funktionen), 

er han stadig et ligeværdigt menneske for mig” (interview 3). Citaterne viser visitators 

betoning af at medvirke til at bevare beboerens værdighed.  

 

En anden værdi visitator vil fremme er beboerens selvbestemmelse, hvilket følgende 

eksempel skal illustrere: I samtale 1 er der en længere snak om, at B1 har nedsat hørelse, 

hvilket øre det er på og om mulighederne for et ørelægebesøg. Efter mange minutters samtale 

mellem de øvrige deltagere finder følgende ordveksling sted: 

 

Søskende 1: Nej, men vil du med ind til en ørelæge, så han kan… (tager B1’s hånd) måske… 

give dig nogen høreapparater, så du kan høre bedre? 

Pause 3 sekunder 

Søskende 1: Vil du det? 

Søskende 2: Jo 

(smågrinen) 

Visitator: Det vil nok være godt B1, man kan nemt sådan føle sig udenfor, hvis man ikke lige 

hører… hvis ikke man kan være med i, hvad der bliver sagt og… 

Beboer 1: (Mumlen) Nej…(stille) nej, der er ingen problem med det 

Visitator: Du synes ikke du har problemer med det? 

 

Ordvekslingen finder sted på transkribtionens side 11 ud af 19, indtil da har B1 ikke sagt 

sammenhængende hørlige ord. Det kan betyde, at det er vigtigt for hende ikke at komme til 

ørelæge. Visitator afslutter ordvekslingen med at sige: ”Hvis du ikke vil, så skal du 

selvfølgelig ikke”, hvilket er et udtryk for respekt for beboerens selvbestemmelse. Af 

visitators udsagn i citatet fremgår det også, at det er en værdi at deltage og være aktiv, idet 

visitator vil undgå, at beboeren føler sig udenfor. Senere i samtalen sætter søskende 

spørgsmålstegn ved, om man selv kan vide, hvordan man hører. Overvejelserne peger på den 

etiske problemstilling: ”Kan plejepersonale og familie vide, hvad der er det bedste for 

beboeren?” Sammenfattende viser materialet omfattende anvendelse af det etiske 
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kundskabsmønster og introducerer begreber som deltagelse, værdighed, respekt, 

ligeværdighed, selvbestemmelse samt at lytte til beboeren og tilrette plejen individuelt. 

Det æstetiske kundskabsmønster 

Det æstetiske kundskabsmønster afspejles i sygeplejepraksis ved transformativ kunst eller 

handling (Chinn, Kramer 2005), s.21), hvorved jeg forstår en handling, der ændrer en 

situation fra det konkrete til noget andet og mere, som vanskeligt kan udtrykkes med ord, men 

skal opleves. Metoderne i det æstetiske kundskabsmønster er at forestille sig muligheder og 

øve (jf. Fig 4). I visitationssamtalerne kommer det æstetiske kundskabsmønster til udtryk, 

hvor visitatorerne forestiller sig muligheder og prøver forskellige muligheder af. Samtalerne 

forløber ikke efter en fast skabelon, men visitator har nogle holdepunkter og improviserer ud 

fra samtalens forløb. I samtale 1 ærger det visitator, at beboeren får sparsom mulighed for at 

udtrykke sig, da samtalen er præget af pårørendes kritik af systemet. Visitator reflekterer over 

det og siger: ”Jeg kunne have drejet den (samtalen) ind igen”. Hun inddrager tidligere 

erfaringer ved at relatere til, at det nogle gange er nødvendigt at bede familien om, at de 

undlader indbyrdes diskussion, eller at der kun er en pårørende tilstede.  Det afspejler det 

æstetiske kundskabsmønster, hvor sygeplejersken afprøver muligheder og forestiller sig 

forskellige forløb, og det er et eksempel på den kritiske refleksion, der retter sig mod at 

forbedre praksis.  Visitators fornemmelse for, hvilket sprog hun anvender, er et andet 

eksempel på den æstetiske kundskabsform. Udsagn som: ”Hun herser lidt med dig” og ”ikke 

sådan at lære gamle nye tricks” (samtale 3) kan ikke anvendes i alle samtaler, og visitators 

anvendelse af disse udsagn kan være et udtryk for en fornemmelse af situationen. Også 

visitators brug af fantasi for at tolke beboerens udsagn kan afspejle det æstetiske 

kundskabsmønster. Når B2 fortæller, han bruger fjernsynet for ikke at falde ud af sengen, 

svarer visitator ”nå…okay..det er sengehesten vi taler om” (samtale 3) og dermed bruger hun 

sin fantasi for at forstå beboerens udsagn. Det æstetiske kundskabsmønster er fremtrædende, 

når visitator afprøver muligheder og giver plads til de øvrige deltageres ideer. Udsagn som: 

”Er der noget, I tænker, det kunne være rart hvis…” og ”kunne du forestille dig…” (samtale 

2) bekræfter, at der er plads til ideer. I interview 1, hvor jeg spørger om visitators overvejelser 

over berøring af beboeren, svarer visitator: ”Jeg tror nok, jeg syntes, det var lidt synd for 

hende, hun druknede i den der søskendekontakt. Jeg havde brug for, at hun ligesom vidste, at 

jeg var der i hvert fald for hende”. Citatet viser, at sygeplejersken i situationen ved, hvad den 

rette handling er uden at være bevidst om det, hvilket ifølge Chinn og Kramer karakteriserer 
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organisationen og historien, som har betydning for vurderingen på forskellige måder. Ved 

organisationen forstår jeg kommunal organisering, love, regler, plejecenter, personale og 

muligheder for tildeling af hjælp. Ved historie forstår jeg, at beboers og pårørendes fælles 

historie har indflydelse på situationen, ligesom dele af beboerens historie har indflydelse på 

visitators vurdering af beboerens behov for hjælp. 

 

Fundene viser, at den sygeplejefaglige vurdering af beboerens behov for hjælp til varetagelse 

af grundlæggende behov afspejler sygeplejens fire kundskabsmønstre, som de er beskrevet af 

Chinn og Kramer. Beboerens verbale og nonverbale deltagelse i samtalerne er sparsom og 

præget af beboerens helbredsproblemer. Visitators interaktion med beboeren er præget af en 

kommunikativ balancegang mellem at åbne og lukke for information, at tilgodese beboerens 

behov og organisationens muligheder, at bevæge sig mellem beboerens nutid og fortid samt at 

improvisere eller følge en fast skabelon. Balancen holdes ved at visitator anvender 

sygeplejens kundskabsmønstre. De pårørendes deltagelse er karakteriseret ved forskellige 

roller og følelsesmæssig belastning.  

6.0 Diskussion 

6.1 Diskussion af undersøgelsens fund 

Muligheder og begrænsninger i relation til beboerens deltagelse 

Undersøgelsen viser, at beboerens deltagelse i visitationssamtalen er sparsom, hvilket er en 

begrænsning ved visitationssamtalen. Beboerens deltagelse er i de to samtaler begrænset til få 

og korte udsagn, hvoraf størstedelen er bekræftende ”ja”, og derfor næppe kan kaldes egentlig 

deltagelse. I samtalen, hvor beboeren havde mange og lange udsagn, var de så springende og 

usammenhængende, at det næppe kan betegnes målrettet deltagelse. På visitationskontorets 

hjemmeside står, at samarbejdet med borgeren er udgangspunkt for vurderingen 

(Visitationskontorets hjemmeside 2010). På baggrund af fundene i denne undersøgelse kan 

der stilles spørgsmålstegn ved muligheden for at samarbejde med beboeren, når beboeren har 

vanskeligt ved at give udtryk for behov. At patientdeltagelse kan vanskeliggøres af patienters 
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kognitive vanskeligheder bekræftes af Færchs undersøgelse af patientdeltagelse11 (Færch 

2008, 68). Et fund i min undersøgelse er, at beboerens verbale og nonverbale deltagelse er 

præget af helbredsproblemer i form af afasi, latenstid og usammenhængende tale. Der er altså 

tale om kognitive problemer, som kan skyldes alder eller helbredsproblemer. Jeg finder, at 

den yngste deltager, som har en lang videregående uddannelse og er tidligere selvstændig 

erhvervsdrivende, udviste størst (forsøg på) deltagelse. Det viste sig ved lange udsagn og brug 

af notater. Det stemmer overens med Færchs fund, som er, at patientdeltagelse kan afhænge af 

patientens alder og vidensniveau (Ibid. s. 67). Beboerne i min undersøgelse viser altså 

sparsom, men forskellig deltagelse. Det bekræftes af Angels undersøgelse12 om 

patientdeltagelse i rehabiliteringsforløb, hvor hun finder, at patienterne har forskelligt behov 

for deltagelse og anbefaler, at sygeplejersken giver patienten mulighed for deltagelse, som 

skal afpasses efter patientens evner og kræfter (Angel 2010). Min undersøgelse viser, at en 

mulighed i visitationssamtalen er, at visitator via kommunikativ balancegang afdækker 

beboerens behov for deltagelse og fremmer muligheden for deltagelse. Det gør visitator ved at 

balancere mellem at åbne og lukke for information, at balancere mellem beboerens nutid og 

fortid, at balancere mellem beboerens behov og organisationens muligheder, at balancere 

mellem at følge en skabelon og at improvisere. Undersøgelsen viser, at en mulighed i 

visitationssamtalen er, at visitator holder balancen ved at anvende sygeplejens 

kundskabsmønstre, som omfatter empirisk- personlig- etisk- og æstetisk- kundskab (jf. fig. 4). 

Når visitator holder pauser, tolker udsagn og stiller spørgsmål, giver det beboeren mulighed 

for deltagelse. Den kommunikative balancegang sigter derfor også mod at afdække beboerens 

evner og kræfter. Ved spørgsmål og tolkning af signaler vurderer visitator beboerens evne til 

deltagelse. I min undersøgelse var der et eksempel på, at visitator undervejs blev overrasket 

over beboerens pludselige deltagelse langt henne i samtalen, som ikke stemte overens med 

visitators hidtidige fortolkning af beboerens evne til deltagelse. Beboerens evne og kræfter til 

deltagelse kan altså fortolkes gennem interaktion. Derimod er beboerens ønske om deltagelse 

                                                 
11 Færch undersøger i et kandidatspeciale patientdeltagelse i en hospitalsbaseret kontekst gennem 

litteraturreview. Konteksten afviger dermed fra konteksten i min undersøgelse med hensyn til fokus på 

udredning og behandling af sygdom og opholdets varighed. 
12 Deltagerne i Angels studie har været udsat for traumatisk rygmarvsskade og er ikke direkte sammenlignelige 

med deltagerne i min undersøgelse.  I forhold til Angels studie kan deltagerne i min undersøgelse befinde sig i 

stadie 5 og 6, som indebærer at acceptere livet med nedsat funktionsniveau og udnytte begrænsede muligheder. 
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sværere tilgængeligt, når beboeren har kognitive problemer. Således er det uvist, om de to 

beboere i undersøgelsen, som viste mindst deltagelse, ikke havde ønske om deltagelse eller 

ikke havde mulighed for deltagelse. Det problem rejses også i Færchs undersøgelse, hvor hun 

påpeger, at det kan være vanskeligt at opnå indsigt i ældres ønsker og behov på grund af 

kognitive problemer (Færch 2008, s.68). Hun anbefaler i den forbindelse, at sygeplejersken 

anvender kreative metoder og nævner som en mulighed inddragelse af pårørende. Min 

undersøgelse bekræfter, at sygeplejersken anvender kreative metoder via brug af det æstetiske 

kundskabsmønster, idet hun afprøver muligheder og bruger sin fantasi for at tolke udsagn. 

Min undersøgelse bekræfter også, at både pårørende og plejepersonale medvirker til at 

formidle beboerens præferencer. Plejepersonalets rolle har dog ikke været genstand for 

specifik analyse. De pårørende kan medvirke til at formidle beboerens præferencer og dermed 

indirekte øge sygeplejerskens indsigt i beboerens ønsker. Undersøgelsen viser dog samtidig, 

at de pårørende indtager flere forskellige og måske modstridende roller, som kan være en 

begrænsning. De skal formidle beboerens præferencer, mens de samtidig befinder sig i en ny 

livssituation, som kan give følelsesmæssig belastning. Ydermere skal de forstå en ukendt 

organisation, hvilket, undersøgelsen viste, gav anledning til konflikter i visitationssamtalen. 

Pårørende kan formidle beboerens præferencer ved at fortælle en del af beboerens historie, 

når beboeren ikke selv kan. Undersøgelsen viser, at visitator bruger beboerens historie som en 

ressource, der kan medvirke til at tilrette plejen til beboerens individuelle situation. Når 

beboerens historie inddrages, er det således både et udtryk for empirisk-, personlig-, etisk- og 

æstetisk- kundskab, som medvirker til at skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid, 

og undersøgelsen viser, at det er en mulighed i visitationssamtalen. Det stemmer overens med 

Undervisningsministeriets bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen, hvor det anføres, at 

en af sygeplejerskens opgaver er at medvirke til at skabe kontinuitet 

(Undervisningsministeriet 2001). Også Færch finder i sin undersøgelse, at patientdeltagelse 

afhænger af kontinuiteten (Færch 2008, s.65). Som vi så, er en mulighed i visitationssamtalen 

at fremme kontinuiteten ved inddragelse af beboerens historie. Men en begrænsning i 

visitationssamtalen kan være manglende kontinuitet, idet visitator og beboer måske kun 

møder hinanden den ene gang til en samtale af cirka en times varighed. Det peger på 

muligheden for, at det faste (syge)plejepersonale med længerevarende kontakt til beboeren i 

den daglige pleje kan have bedre muligheder for at fremme beboerens deltagelse, fordi 

længerevarende kontakt giver større kontinuitet og dermed større indsigt i beboerens 
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præferencer. Det stemmer overens med Chinn og Kramers teori om sygeplejens 

kundskabsmønstre, hvor det anføres, at personlig- og etisk- kundskab kan udvikles gennem 

kendskab til patientens præferencer og dermed afhænge af kontinuiteten. Min undersøgelse 

viser dog, at visitationssamtalen på trods af dens korte varighed afspejler alle fire 

kundskabsmønstre.  

Muligheder og begrænsninger i relation til sygeplejefaglig vurdering 

Deltagerne i undersøgelsen kan med belæg fra litteraturgennemgangen betegnes som 

skrøbelige ældre. Dels fordi de lider af flere kroniske sygdomme som hjerte- kar sygdomme, 

lidelser i bevægeapparatet og sygdomme i nervesystemet (Schirm 1989). Dels fordi de lider af 

komplekse problemstillinger som inkontinens, immobilitet og konfusion (Levine et al. 2006), 

og dels fordi de har behov for omfattende hjælp til alle 5 ADL funktioner (Ang et al. 2006). I 

undersøgelsen omfatter visitators sygeplejefaglige vurdering ikke brug af instrumenter til 

vurdering af skrøbelighed. Med mine oplysninger om beboerne er det muligt at score dem i 

forhold til fire af de skalaer, som blev præsenteret i litteraturgennemgangen (bilag 4), det vil 

jeg gøre for at få et indtryk af muligheder og begrænsninger ved skalaerne. 

 

I den første skala13 bruges betegnelsen skrøbelige om ældre, som har behov for hjælp til 

mindst tre ud af fem ADL funktioner. Beboerne i denne undersøgelse har alle behov for 

omfattende hjælp eller er totalt afhængige af hjælp til varetagelse af alle fem ADL funktioner, 

indtagelse af mad og drikke, personlig pleje (bad), påklædning, toiletbesøg og mobilisering og 

kan derfor betegnes skrøbelige. I den anden skala14 kategoriseres de ældre i 8 trin efter 

skrøbelighed. Ifølge denne skala kan beboerne betegnes som henholdsvis alvorligt skrøbelig 

(trin 7), hvor beboeren er fuldstændig afhængig af andre til daglige aktiviteter og moderat 

skrøblig (trin 6), hvor beboeren har behov for hjælp til både instrumentelle og ikke 

instrumentelle aktiviteter. I den tredje skala15 får beboerne point efter forskellige parametre. 

Beboerne i undersøgelsen får henholdsvis 10, 8 og 7 point, hvor 3 point betyder 4,2 gange så 

stor risiko for død indenfor to år, hvilket også må beskrives som skrøbelighed. Det kunne tyde 

                                                 
13 ADL (Activities of Daily Living) ({{252 Ang,Y.H. 2006}} 

14 CSHA-CFS (Canadian Study of Health and Aging – Clinical Frailty Scale) {{250 Rockwood,K. 2007}} 

15 VES (Vulnerable Elders Survey) {{289 Saliba,D. 2001}} 
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på, at denne skala er beregnet til vurdering af mere raske ældre. Den fjerde skala16 består af 

70 punkter, hvoraf jeg ikke har information om de 39 punkter. Alligevel scorer beboerne 

henholdsvis 16/70, 17/70 og 22/70. Det giver værdier fra 0,23-0,31. I skalaen defineres 

skrøbelighed som værdier over 0,20 hvilket vil sige, at beboerne også i forhold til den skala 

kan betegnes som skrøbelige. 

 

Jeg bemærker, at det ikke er den samme beboer, der fremstår som mest skrøbelig ved brug af 

de forskellige skalaer. I en skala der vægter alder fremstår beboer 1 som mest skrøbelig, da 

hun er 16 år ældre end beboer 3. I en skala, der vægter afhængighed af hjælp til ADL 

funktioner fremstår beboer to som mest skrøbelig, da han er ”totalt afhængig af hjælp”, mens 

beboer et og tre kun er ”afhængige af hjælp”. I relation til diskussionen om sammenhængen 

mellem alder og skrøbelighed (Lekan 2009, Markle-Reid, Browne 2003) kan denne 

undersøgelse bekræfte, at alle beboere både er ældre og skrøbelige, men at det ikke altid er 

den ældste, som er mest skrøbelig. Hvorvidt det er en begrænsning ved visitationssamtalen, at 

de udviklede skalaer til vurdering af skrøbelighed ikke benyttes kan diskuteres. På den ene 

side viser min (mangelfulde) afprøvning af skalaerne, at de ikke viser overensstemmelse. 

Hvilken er da mest korrekt, og hvad kan denne viden anvendes til? På den anden side er de 

instrumenter, jeg har fundet, ofte præsenteret i artikler, som omhandler tilrettelæggelse og 

organisering af plejen samt økonomisk planlægning og beregning (Saliba et al. 2005, Schirm 

1989, Rockwood, Abeysundera & Mitnitski 2007). Det betyder, at instrumenterne kan have 

relevans på et plan, der ikke umiddelbart vedrører den direkte pleje af den enkelte beboer og 

interaktionen mellem sygeplejerske og beboer. Instrumenterne kan have større relevans på 

samfundsplan end på individplan, som er det plan min undersøgelse befinder sig på. Det 

stemmer overens med Lekans anbefaling om, at vurdering af patientens skrøbelighed kan 

benyttes til måling af risiko og prognose samt identificere ældre med behov for forebyggelse 

(Lekan 2009), hvilket er relevant på samfundsplan. 

 

Instrumenterne er et eksempel på empirisk kundskab, som kan formidle det, der kan iagttages 

og dokumenteres (Chinn, Kramer 2005) s. 16). Ifølge Chinn og Kramer afspejler et enkelt 

kundskabsmønster kun delvist helheden (Ibid s.27). Instrumenterne afspejler ikke den 

                                                 
16 FI (Frailty Index) {{250 Rockwood,K. 2007}} 
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personlige- etiske- og æstetiske kundskab. I min undersøgelse af den sygeplejefaglige 

vurdering fandt jeg, at vurderingen afspejlede alle kundskabsmønstre. Min undersøgelse af 

den sygeplejefaglige vurdering sammenlignet med fund om sygeplejefaglig vurdering fra 

litteraturgennemgangen viser altså sygeplejens forskellighed, alt efter hvilket 

kundskabsmønster der fremmes. Chinn og Kramer anfører, at det empiriske 

kundskabsmønster er sygeplejens mest udviklede, og de udtrykker en forventning om, at det 

etiske-, det personlige- og det æstetiske kundskabsmønster med tiden kan synliggøres 

tilsvarende. De anfører, at meget af den implicitte viden i det personlige- det etiske- og det 

æstetiske kundskabsmønster har potentiale til at blive udtrykt og formidlet bedre end hidtil 

(Ibid. s. 15). I min undersøgelse finder jeg omfattende brug af alle sygeplejens 

kundskabsmønstre, og undersøgelsen er et eksempel på, at kundskabsmønstrene kan 

synliggøres. Chinn og Kramer anfører, at kundskab er præget af tid og sted (Ibid. s.54+60 ). 

Det fordrer overvejelser over, hvilke metoder der anvendes, når kundskabsmønstrene skal 

synliggøres. En del af fundene i min undersøgelse får en vis vægt, fordi metoden er 

deltagerobservation og interview. Det er fundene, som vedrører overensstemmelse mellem 

visitators handlinger og hensigten med handlingerne. 

 

Undersøgelsen viser, at en mulighed i visitationssamtalen er, at visitators sygeplejefaglige 

vurdering via kommunikativ balancegang og anvendelse af sygeplejens kundskabsmønstre 

tilstræber at fremme værdier som værdighed, respekt og selvbestemmelse. Formålet med at 

fremme disse værdier er at få mulighed for at tilrette plejen til beboerens individuelle historie 

og præferencer. Det stemmer overens med Erlens anbefaling om, at pleje af skrøbelige ældre 

må rette sig mod at sikre patientens værdighed og respektere patientens autonomi (Erlen 

2007). I denne undersøgelse afspejles respekten i visitators handlinger såsom at lytte til 

beboeren, at samtale med beboeren på trods af dennes manglende sprog samt at holde pauser, 

bruge opmuntrende gensvar og fortolkning af udsagn. Handlingerne afspejler sensitivitet, 

tålmodighed og klinisk kompetence, som er de egenskaber Erlen anfører, at sygeplejersken 

må være i besiddelse af ved arbejde med skrøbelige ældre (Ibid). Fundet har en vis vægt, idet 

det er fremkommet ved brug af metoden deltagerobservation og interview, fordi denne 

metode giver mulighed for at afdække overensstemmelse mellem handlinger og hensigten 

med handlinger (Spradley [1990]), s.16). Visitator siger, hun vil bevare værdighed og 

selvbestemmelse, og hun gør det også. Når jeg finder, at visitator ønsker at fremme de nævnte 
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værdier, kan det være udtryk for, at det er en del af den kulturelle viden i feltet. Fundet 

bekræfter altså, at der er overensstemmelse mellem de kulturelle værdier i visitators 

sygeplejepraksis og værdierne i de sygeplejeetiske retningslinier (Dansk Sygeplejeråd 2004) 

samt Freidsons ord om professionernes rolle. Ifølge Freidson må professionerne være styret af 

en moralsk logik (Molander, Terum 2008), hvilket denne undersøgelses fund bekræfter at 

visitators sygeplejefaglige vurdering er. Fundet kan dermed ses som et eksempel på, hvad 

denne moralske logik betyder i den praktiske praksis. Ligeledes bekræfter fundet, at de 

Sygeplejeetiske Retningsliniers anvisning om, at sygeplejersken skal arbejde for at bevare 

patientens værdighed og selvbestemmelsesret, varetages i visitators sygeplejefaglige 

vurdering. Fundene bekræfter altså Freidsons teori om professionens tredje logik. Men er 

selve visitationsfunktionen et udtryk for den bureaukratisering, som Fridson anfører, vil 

svække kvaliteten af professionernes arbejde? Visitationsvurderingen medfører, at ”systemet” 

fastlægger, hvilke ydelser, der tildeles. Men som vi skal se i næste afsnit, fastlægger 

visitationsvurderingen ikke, hvorledes opgaverne løses. 

Muligheder og begrænsninger i relation til varetagelse af grundlæggende behov 

Deltagerne i undersøgelsen er skrøbelige og har risiko for komplikationer ved nedsat 

varetagelse af grundlæggende behov. På baggrund af deres nedsatte mobilitet og motoriske 

vanskeligheder har de risiko for fald, frakturer og kontrakturer, underernæring, dehydrering 

og obstipation. Visitators vurdering af beboerens behov for hjælp til varetagelse af 

grundlæggende behov består af forespørgsler om, i hvor høj grad beboeren kan deltage i 

aktiviteterne personlig hygiejne, påklædning, indtagelse af mad og drikke samt forflytninger.  

I lyset af min undersøgelse ser jeg to begrænsninger ved visitationssamtalen i relation til 

forebyggelse af komplikationer ved nedsat varetagelse af grundlæggende behov. Begge 

begrænsninger medfører et stort ansvar for det plejepersonale, som varetager beboerens 

daglige pleje. 

 

For det første omfatter visitationssamtalen ikke dialog om beboerens sygdomme og 

medicinske behandling. Dermed opfylder samtalen ikke Lekans anbefaling om, at sygepleje 

til skrøbelige ældre bør omfatte vurdering af behandling af kronisk sygdom og vurdering af 

indsats i forhold til fysiologiske tab (Lekan 2009). Det bliver plejepersonalets ansvar at sikre 

vurdering af samspillet mellem medicinske sygdomme og behandlinger og deres indflydelse 

på helbredssituationen. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på 
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plejehjem. Embedslægeinstutionen udfører tilsynet. Ifølge rapporten fra tilsynet i 2009 er der 

fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden på 64% af 

plejehjemmene. Manglerne var koncentreret omkring sygeplejefaglige optegnelser og 

medicinhåndtering. Sundhedsstyrelsen finder, at beskrivelser af beboernes sygdomme og 

handicap samt den sundhedsfaglige dokumentation ikke er tilfredsstillende 

(Sundhedsstyrelsen 2010a). Det kan indikere, at det skitserede ansvar er for stort for 

personalet på plejecenteret set i lyset af hvor skrøbelige, denne opgave viser, beboerne kan 

være. 

 

For det andet omfatter visitationssamtalen ikke vejledning af personalet i forhold til, hvordan 

de grundlæggende behov skal opfyldes, og hvilke risikofaktorer der er forbundet hermed. 

Dermed opfylder visitationssamtalen ikke Levine og Shirms anbefaling om, at sygepleje til 

skrøbelige ældre bør omfatte vejledning af personalet (Schirm 1989, Levine et al. 2006). 

Plejepersonalet får ansvar for at tilrettelægge og udføre plejen. Når beboerne i forskellig grad 

ikke kan give udtryk for grundlæggende behov, er plejen i vid udstrækning baseret på 

personalets observationer og handlinger.  Det kan være primær sygeplejerskens opgave at 

vejlede personalet, hvilket Kommunernes Landsforening (KL) bekræfter (Kommunernes 

Landsforening 2010). KL anfører, at sygeplejersken i primær sektor dels varetager direkte 

patientrelaterede opgaver, dels vejledende og undervisende opgaver og dels udviklende 

opgaver. Det ligger udenfor denne opgaves rammer at undersøge, hvilken rolle sygeplejersken 

i primær sektor har i forhold til løbende analyse og vurdering af beboerens helbredssituation 

samt justering af plejen gennem vejledning af personalet. Hvis denne vejledning af personalet 

kan medvirke til at forebygge komplikationer ved nedsat varetagelse af grundlæggende 

behov, vil det forbedre de ældres helbredstilstand. I det tidligere citerede oplæg fra 

Velfærdskommisionen anføres det, at efterspørgslen efter sundhedsydelser vil stige i de 

kommende år (Velfærdskommissionen ) s.36 ). Færre komplikationer som følge af nedsat 

varetagelse af grundlæggende behov, vil medvirke til at reducere efterspørgslen efter 

sundhedsydelser.  

 

For begge de anførte begrænsninger skal tages to forbehold. For det første spørgsmålet om, 

hvorvidt det er forventeligt, at visitationsvurderingen opfylder alle litteraturens anbefalinger 

til sygepleje til skrøbelige ældre. Det er det ikke. Det er den samlede indsats, der bør opfylde 
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anbefalingerne. Fundene i denne undersøgelse viser, at visitator afdækker beboerens behov og 

har kendskab til samfundets tilbud (Levine et al. 2006). Når visitationsvurderingen ikke 

omfatter vejledning af personalet og dialog om beboerens medicinske sygdom og behandling, 

kan det henlede opmærksomheden på, i hvilket regi disse opgaver varetages. For det andet 

skal der tages det forbehold, at jeg ved undersøgelse af andre dele af visitationen end selve 

visitationssamtalen kunne have opdaget, at visitator og plejepersonalet drøftede 

tilrettelæggelsen af plejen eller forhold af betydning for sygdom og behandling. 

Begrænsningen kan med andre ord skyldes undersøgelsens tilrettelæggelse, som jeg vil 

diskutere i næste afsnit. 

6.2 Diskussion af undersøgelsens metode 

Diskussionen af undersøgelsens metode tager udgangspunkt i Polit og Becks beskrivelse af 

strategier til forbedring af kvaliteten af kvalitative undersøgelser (Polit, Bck 2010) s. 489 ff).  

Dataindsamling 

Datas troværdighed er søgt styrket via en grundig beskrivelse af metodeovervejelser og 

undersøgelsens forløb, det skal give læseren grundlag for at vurdere fundene. I undersøgelser 

som denne er jeg som undersøgelsesansvarlig selv et instrument i dataindsamlingen. Det 

betyder, at data kan være påvirket af det, jeg har set som væsentligt. Min egen indflydelse på 

data er søgt minimeret på flere måder. Dels ved lydoptagelse af samtaler som gør, at alt det 

sagte hører med, og ikke kun det jeg opfatter som fremtrædende. Dels ved ordret 

transkribering og supplerende observationer af kontekst, mimik og bevægelser. En svaghed i 

undersøgelsen er den manglende lydoptagelse af en del af det ene interview, hvilket jeg dog 

på grund af datamængden og datakvaliteten ikke har indhentet efterfølgende.  

 

Jeg styrker kvaliteten af dataindsamlingen ved at følge de formelle rammer i form af 

information, samtykke og betænkningstid for at opnå systematiske og troværdige data. I en 

situation, hvor jeg ikke kan indhente samtykke, undlader jeg at foretage deltagerobservation 

på trods af overvejelser om, hvorvidt det vil genere beboeren, hvis jeg deltager, uden at 

ægtefællen, som er indlagt, har givet sit samtykke. Kvaliteten af data er desuden styrket ved 

en form for metodetriangulering i form af dataindsamling både ved deltagerobservation og 

interview (Polit, Bck 2010, s. 498). Gennem interview får jeg mulighed for at validere egne 

opfattelser af hændelser ved visitationssamtalen, og fremfor udelukkende selv at tolke 
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visitators handlinger kan jeg få indblik i visitators egne overvejelser over hændelserne. 

Dermed inddrages visitators bedømmelse af, hvad der fremstår som væsentligt i situationerne 

udfra formålet med undersøgelsen, som er klart fremlagt. En svaghed i undersøgelsen kan 

være visitators og min fælles faglige baggrund, som kan give risiko for, at jeg ikke er 

udforskende nok i spørgsmålene, men for hurtigt konkluderer, at jeg forstår, hvad visitator 

mener. I interviewene er der eksempler på, at jeg hurtigt skifter emne, hvor jeg kunne have 

stillet flere uddybende spørgsmål.  

 

Ved at observere tre visitationssamtaler er der opnået en form for deltagertriangulering (Ibid 

s.497), hvilket dog ikke betyder at fundene kan generaliseres, men blot at der er opnået et lidt 

bredere indtryk af muligheder og begrænsninger i visitators vurdering. Deltagerne adskiller 

sig fra hinanden i alder, uddannelsesniveau og helbredssituation, og forskelligheden styrker 

fundene. Rammerne for specialet tillader en begrænset dataindsamlingsperiode, og det kan 

diskuteres, om fundene var mere troværdige, hvis dataindsamlingsperioden var længere og jeg 

opnåede datamætning.  Jeg har bestræbt mig på at afgrænse undersøgelsesfeltet til den tid, der 

var til rådighed, ligesom jeg, gennem samtaler med vejleder, har fået hjælp til at skærpe 

problemformuleringen til, hvad der er muligt at undersøge inden for specialets rammer. Ved 

at afgrænse til visitationsvurderingen og ikke hele organisationen visitation eller flere 

aspekter omkring beboerens varetagelse af grundlæggende behov får jeg mulighed for en 

dyberegående undersøgelse. Det betyder samtidig, at undersøgelsens fund dækker over et 

tilsvarende afgrænset område, hvilket blandt andet kommer til udtryk i ovenstående forbehold 

for fundenes sammenhæng med undersøgelsens afgrænsning. 

Analyse 

Troværdigheden af analysen er skærpet i form af systematisk anvendelse af Spradleys 

analysemetode. Det medvirker til at minimere min egen indflydelse på resultaterne. Jeg 

oplever, hvordan anvendelse af denne metode ligesom samtaler med vejleder hjælper mig til 

at se neutralt på materialet og forsøge ikke at lade mit syn på data styre af tidligere erfaringer. 

Analysens kvalitet styrkes af, at ikke alle fund peger i samme retning. Der er både fund, der 

viser visitators strategier til at åbne for information, og strategier der lukker for information. 

Der er også både deltagere, som har mange og lange udsagn i samtalen og deltagere, der har 

få og korte udsagn. Troværdigheden er søgt styrket ved, at analysemetoden er grundigt 

beskrevet med eksempler i teksten undervejs samt bilag, der styrker åbenheden. En svaghed i 
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analysen er, at jeg ikke arbejder så cirkulært, som Spradely anbefaler med mere samtidig 

dataindsamling og dataanalyse, hvor de fokuserede og udvalgte observationer kunne  

underbygges af tilbagevendende deltagerobservation og mere fokuserede interview. Kun 

pausen mellem første og anden deltagerobservation giver mulighed for refleksion over 

områder til mere fokuserede observationer, om end det foregår ubevidst, da jeg først efter endt 

dataindsamling påbegynder analysen. Ved senere undersøgelser vil jeg i højere grad benytte 

den cirkulære tilgang med tilbagevendende indsamling af data og analyse af data. At jeg 

afstod fra det i denne undersøgelse skyldes en respekt og ydmyghed over at ville analysere 

”rigtigt” fra starten. I kvalitative undersøgelser er det et skøn, hvornår analysen kan afsluttes, 

og Spradley anfører, at det kan være svært at beslutte sig for at påbegynde præsentationen af 

fund, da analysen lukker op for viden om, hvor meget mere man kunne undersøge (Spradley 

s. 160). 

Præsentation 

Præsentation af fund er udtryk for valg, som er foretaget på baggrund af undersøgelsens 

problemformulering. For at styrke gennemsigtigheden beskriver jeg disse valg undervejs, 

ligesom jeg præsenterer temaer, som jeg fravælger at behandle. Jeg vælger at præsentere de 

samlede fund i en figur for at give et visuelt overblik. Figuren er medtaget i vished om, at 

beskrivelsen er ufuldstændig og kan udbygges og revideres (Spradley [1990]) s. 160), og at al 

beskrivelse er præget af tid og sted og dermed er foreløbig (Chinn, Kramer 2005, s.77). Den 

skal således, som undersøgelsens fund, ikke ses som et udtømmende billede på 

visitationsvurderingen generelt, men som visitationsvurderingen i denne undersøgelse med 

denne undersøgelses synsvinkel. 

Jeg præsenterer undersøgelsens fund som generelle og specifikke fund og underbygger de 

specifikke fund med eksempler fra interview og visitationssamtaler. Jeg udvælger tre uddrag 

fra samtalerne, hvor behov afdækkes. Det er centrale udklip, som både præsenterer de 

specifikke fund og afdækningen af grundlæggende behov, som er baggrunden for opgaven. 

Præsentationen tilgodeser Spradleys anbefaling om, at fundene præsenteres på flere niveauer 

fra det generelle til det specifikke (Spradley [1990]), s.162). Undersøgelsens styrke ligger i, at 

den systematisk undersøger særlige situationer og dermed siger noget om den specifikke 

situation. Spradley anfører, at man må forstå delene for at kunne forstå helheden (Ibid. s. 

162).  
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Metodisk ramme og sygeplejefaglige ramme 

Arbejdet med Spradleys metode til deltagerobservation og interview er en berigelse at stifte 

bekendtskab med. Når Spradley anfører, at den bedste måde at lære deltagerobservation på er 

at udføre det, bekræfter det, at specialeskrivning er en situation, hvor det er relevant at 

afprøve metoden. Som novice på et felt må man lære af sine erfaringer, og visse ting vil jeg 

som anført gøre anderledes en anden gang. Spradley beskriver en etnografisk metode, og 

målet er at skrive etnografi. Når metoden anvendes i sygeplejevidenskabelig uddannelse, er 

målet ikke at skrive etnografi, men at undersøge sygepleje. Det er begrundelsen for, at jeg 

inddrager en sygeplejefaglig ramme i analysen, og at de etnografiske fund præsenteres som de 

generelle og specifikke fund. 

 

Chinn og Kramers teori om sygeplejens kundskabsmønstre afspejler den amerikanske 

tradition for vidensudvikling i sygeplejen. Sygepleje som akademisk disciplin har en længere 

historie i Amerika end i Danmark, og at Chinn og Kramer lægger vægt på den empiriske 

kundskabsudvikling, tillægger jeg den amerikanske tradition. Jeg vælger Chinn og Kramers 

teori, fordi den bygger på historisk gennemgående værdier for udøvelsen af sygepleje, samt 

fordi den rummer og anerkender vidensudvikling inden for forskellige kundskabsmønstre og 

dermed har vist mig et nyt og givende helhedsbillede på sygepleje. 

Litteraturgennemgang 

Søgeordet ”vurdering” resulterer i artikler om vurdering af skrøbelighed, som derfor 

inddrages, selvom det egentlig falder uden for problemformuleringen. Jeg kan vælge at 

udelade artiklerne om vurdering af skrøbelighed. Når artiklerne inddrages, tydeliggør det 

forskellen på den sygeplejefaglige vurdering ved brug af instrumenter og den sygeplejefaglige 

vurdering i den direkte interaktion med beboeren, som jeg fandt, var præget af kommunikativ 

balancegang og sygeplejens kundskabsmønstre. Dermed opnår jeg en illustration af 

sygeplejens kundskabsmønstre. Det kan være en svaghed i undersøgelsen, at studierne om 

skrøbelige ældres helbredstilstand er cirka 20 år gamle. Det giver ikke et præcist billede af 

den aktuelle helbredstilstand, men i forhold til betydningen for specialets indhold vurderer 

jeg, at studierne er lødigt grundlag. 
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Undersøgelser med skrøbelige ældre 

Det er et vilkår, at plejepersonalet kun vanskeligt opnår indsigt i beboerens oplevelser og 

ønsker. Det kan være, hvordan det opleves at være tørstig og ikke kunne drikke eller at have 

ondt og ikke kunne vende sig i sengen. Patienters og beboeres ønsker og oplevelser kan søges 

afdækket via brugerundersøgelser, hvor brugerne spørges om tilfredshed med plejen 

(Rostgaard, Thorgaard 2007). De skrøbeligste ældre har ikke mulighed for at deltage i disse 

undersøgelser, som dermed ikke giver indsigt i gruppens præferencer. Min undersøgelse 

bekræfter, at der kan være vanskeligheder forbundet med at udføre undersøgelser med 

skrøbelige ældre, men den viser samtidigt et behov for, at undersøgelserne foretages. Metoden 

deltagerobservation er anvendelig til at få indblik i sociale situationer, og vil kunne benyttes 

til at undersøge pleje af skrøbelige ældre yderligere.  

7.0 Konklusion 

Skrøbelige ældre har ofte flere medicinske diagnoser, nedsat funktionsniveau og omfattende 

behov for hjælp til varetagelse af grundlæggende behov. Helbredsproblemerne er komplekse 

problemstillinger, og der er stor risiko for, at beboeren udvikler komplikationer. 

Komplikationerne kan forebygges, og pleje af skrøbelige ældre stiller krav om 

sygeplejefaglige kompetencer i forhold til analyse og vurdering af situationen samt i forhold 

til tilrettelæggelse af plejen med henblik på at sikre sammenhæng og forebyggelse. Det er af 

afgørende betydning at forstå betydningen af visitators sygeplejefaglige vurdering af den 

ældres grundlæggende behov for dermed at få mulighed for at forbedre plejen og reducere 

omfanget af komplikationer. Der er ikke fundet litteratur, som omhandler den 

sygeplejefaglige vurdering af beboerens grundlæggende behov. Derimod belyser litteraturen 

beboernes skrøbelige helbredstilstand, de fordringer tilstanden stiller til sygeplejen, samt pleje 

som sigter mod at undgå komplikationer ved nedsat varetagelse af grundlæggende behov. 

Muligheder og begrænsninger i visitationsvurderingen undersøges med metoden 

deltagerobservation og interview, som giver mulighed for at afdække indlejret viden. Det 

empiriske materiale, som består af transkriberede lydoptagelser af visitationssamtaler og 

interviews samt feltnoter, analyseres efter Spradleys beskrivelse og i forhold til Chinn og 

Kramers teori om sygeplejens kundskabsmønstre.  
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Undersøgelsens fund er, at beboernes deltagelse er sparsom og præget af deres 

helbredstilstand. Ældres deltagelse kan vanskeliggøres af kognitive problemer samt afhænge 

af alder og vidensniveau, og deltagelsen kan øges ved brug af kreative metoder. De ældre kan 

have forskellige behov for deltagelse, og det er sygeplejerskens ansvar at give patienten 

mulighed for deltagelse tilpasset patientens evner og kræfter. Det gør sygeplejersken i 

undersøgelsen ved anvendelse af sygeplejens kundskabsmønstre og kommunikativ 

balancegang. Visitators kommunikative balancegang sikrer balancen mellem beboerens fortid 

og nutid, mellem at åbne og lukke for information, mellem organisationens muligheder og 

beboerens behov og mellem at improvisere eller følge en fast skabelon. Visitator bruger det 

æstetiske kundskabsmønster i form af kreative metoder, øvelse og fantasi. Herunder inddrager 

hun pårørende som en ressource. De pårørendes mange roller kan være en begrænsning i 

visitationssamtalen. Visitator bruger det etiske kundskabsmønster ved at fremme værdierne 

respekt for selvbestemmelse, bevarelse af værdighed og individuel tilretning af plejen. Hun 

bruger det personlige kundskabsmønster ved inddragelse af beboerens historie og personlig 

erfaring og det empiriske kundskabsmønster i form af viden om beboerens helbredsproblemer 

og organisationens muligheder. Organisationen kan ses som en mulighed og en begrænsning, 

og en del af organisationens begrænsende aspekter kan relateres til Freidsons teori om den 

tredje logik, hvor han anfører, at bureaukrati vil forringe professionernes arbejde (Molander, 

Terum 2008, s.49). Ved afdækning af sygeplejens kundskabsmønstre i visitationssamtalen 

viser undersøgelsens fund kompleksiteten af den sygeplejefaglige vurdering på individplan, 

idet det synliggøres, hvordan sygeplejens kundskabsmønstre afspejles mangfoldigt og 

sammenvævet i vurderingen. Det er undersøgelsens styrke, at den medvirker til at synliggøre 

kompleksiteten af den sygeplejefaglige vurdering på individplan. Kompleksiteten 

understreges når den undersøgte sygeplejefaglige vurdering sammenholdes med 

litteraturgennemgangens fund af instrumenter til vurdering af skrøbelighed, som ikke viser 

overensstemmelse. Det antages, at instrumenterne har relevans på et samfundsmæssigt plan, 

og visitators sygeplejefaglige vurdering har relevans på individplan. Undersøgelsen afdækker 

det specifikke ved tre situationer og illustrerer dermed det særegne og partikulære. 

Undersøgelsens fund kan ikke generaliseres til alle situationer af sygeplejefaglig vurdering af 

skrøbelige ældres behov, men den er et bidrag til øget forståelse for det specifikke, som er 

nødvendig for forståelse af det generelle. Undersøgelsens fund af visitators anvendelse af 
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sygeplejens kundskabsmønstre har en vis vægt, idet den anvendte metodes styrke er at opdage 

indlejret viden og overensstemmelse mellem handlinger og hensigten med handlinger.  

 

Undersøgelsen viser, at beboerens medicinske sygdomme og behandling samt tilrettelæggelse 

og udførelse af plejen ikke er tema i samtalerne. Tilrettelæggelsen af plejen og herunder 

forebyggelse af komplikationer bliver plejepersonalets ansvar. Dette ansvar diskuteres i lyset 

af beboernes dokumenterede skrøbelighed og risiko for komplikationer samt i forhold til 

embedslægetilsynets fund af alvorlige fejl og mangler vedrørende medicinhåndtering og 

sygeplejefaglige optegnelser ved plejehjemstilsyn i 2009. Ligeledes diskuteres fundet i 

relation til professionsteori, som betoner professionernes autonomi og egenkontrol. Det kan 

ikke udelukkes, at dette fund skyldes undersøgelsens tilrettelæggelse. Undersøgelsen viser, at 

visitationsvurderingen ikke omfatter vejledning af personalet, som ifølge Kommunernes 

Landsforening er en af sygeplejerskens opgaver i primær sektor. Vejledning af personalet, 

vurdering af medicinsk sygdom og behandling samt plan for tilrettelæggelse og udførelse af 

plejen vil kunne medvirke til at forebygge komplikationer ved nedsat varetagelse af 

grundlæggende behov. Dermed kan beboerens helbredstilstand forbedres, og efterspørgslen 

efter sundhedsydelser reduceres. 

8.0 Perspektivering 

Beboerne får mulighed for deltagelse i visitationssamtalen, og visitator afdækker deres 

historie og individuelle præferencer blandt andet i form af bidrag fra de pårørende. De 

pårørendes rolle er kompleks, hvilket indikerer behov for yderligere undersøgelser af de 

pårørendes situation. Det kan overvejes, om nogle af de spørgsmål, pårørende skal tage 

stilling til, kan afklares i et andet forum. Visitationssamtalen sikrer, at beboerne kan få dækket 

de grundlæggende behov, men samtalens indflydelse på omfanget af komplikationer er 

usikker, da samtalen ikke omfatter beboernes medicinske sygdom og behandling samt 

tilrettelæggelse og udførelse af plejen. Det indikerer at forebyggelse af komplikationer 

primært skal varetages i andet regi end i visitationssamtalen.  

 

Professionerne i primær sektor får selvstændigt ansvar for tilrettelæggelsen og udførelsen af 

plejen samt for vurdering af beboernes sygdom og medicinske behandling. Derfor bør 

professionerne sikres mulighed for denne selvstændige tilrettelæggelse og ikke være 
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underlagt bureaukrati i form af fastlagte ydelser, som ifølge Freidson vil forringe kvaliteten af 

professionens arbejde (Molander, Terum 2008). Der er fortsat behov for undersøgelser af, 

hvordan plejen tilrettelægges og udføres med henblik på at forebygge komplikationer ved 

nedsat varetagelse af grundlæggende behov. Dette ansvar bør sygeplejeprofessionen påtage 

sig, som den faggruppe i primær sektor, der har kvalifikationer til systematiske undersøgelser 

af plejen. Det underbygges af notatet fra Kommunernes Landsforening om, at 

sygeplejerskerne i primær sektor skal varetage udviklende opgaver. 

 

Sygeplejefaget kan bidrage med analyse af beboernes helbredsproblemer og deres 

sammenhæng med sygdom og behandling. Analyse af sygdom og medicinsk behandling samt 

vejledning af personalet er ikke set i denne undersøgelse af visitationssamtalen. Det peger på 

behov for undersøgelser af, hvor denne sygeplejefaglige vurdering, tilrettelæggelse af plejen 

og vejledning af personalet finder sted. Fagets empiriske kundskab er synlig og tilgængelig, 

og Chinn og Kramer påpeger, at personlig- etisk- og æstetisk- kundskab har potentiale til at 

blive formidlet bedre end hidtil. Metoden deltagerobservation og interview er velegnet til at 

undersøge, hvordan de fire kundskabsformer afspejles i sygeplejerskens praksis. Det er et 

spørgsmål, om sygeplejefaget på længere sigt kan dokumentere effekten af det etiske- det 

personlige- og det æstetiske kundskabsmønster. Chinn og Kramers teori betoner 

vidensudvikling som en del af praksis både gennem individuelle og kollektive processer. De 

kollektive processer betoner ansvaret for, at ny viden deles, og at sygeplejeprofessionen har 

ansvar for at informere beslutningstagere om undersøgelsesresultater, hvilket også Shirm 

fremhæver {{205 Schirm,V. 1989}}. Den nye viden kan dermed medvirke til ændringer på 

samfundsplan. 

 

På samfundsplan kan forebyggelse af komplikationer ved nedsat varetagelse af 

grundlæggende behov regulere efterspørgslen efter sundhedsydelser. Det peger på fortsat 

behov for sygeplejefaglige undersøgelser af plejen og dokumentation af plejens sammenhæng 

med omfanget af komplikationer. Det rejser spørgsmålet, om det er muligt at måle kvaliteten 

af plejen på omfanget af komplikationer i stedet for på borgernes tilfredshed med plejen, som 

er undersøgelser, som de skrøbeligste ældre ikke kan deltage i. 
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Det etiske ansvar, som sygeplejeprofessionen varetager for at tilgodese de svageste grupper i 

samfundet, peger på fortsat behov for undersøgelser, der omfatter skrøbelige ældre med 

henblik på at opnå indsigt i den ældres oplevelser, ønsker og behov. Metoden 

deltagerobservation er velegnet til at undersøge sociale situationer og vil dermed kunne 

medvirke til at undersøge aspekter af den skrøbelige ældres liv i plejeboligen.  

 

Jeg håber, jeg med dette speciale medvirker til at synliggøre skrøbelige ældres komplekse 

helbredstilstand og de fordringer, det sætter til sygeplejen, både i det praktiske arbejde og i 

den systematiske udvikling af praksis på mere teoretisk plan med henblik på at forbedre de 

ældres sundhed.  
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Figur 1: Antal udskrivelser hvor diagnoserne blærebetændelse og udtørring optræder, kilde 

Sundhedsstyrelsen 2004 

 

Figur 2: Søgestrategi PubMed 

 

Figur 3: Søgestrategi Cinahl 

 

Figur 4: Chinn og Kramers model over sygeplejens kundskabsmønstre (2005) 

 

Figur 5: Undersøgelsens fund 
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Tabel 2, side 23: Eksempel på domæneanalyse 

 

Tabel 3, side 24: Eksempel på taksonomisk analyse 

 

Tabel 4, side 25: Eksempel på komponentanalyse 

 

Tabel 5, side 29: Oversigt over deltagere 



 64

Oversigt over bilag 

Bilag 1: Sundhedsstyrelsen ”Sygehusaktivitet på diagnoseniveau, 2004” 

Bilag 2: Søgehistorie PubMed 

Bilag 3: Søgehistorie Cinahl 

Bilag 4: Instrumenter til vurdering af skrøblighed 

Bilag 5: Information til visitatorer, beboere og pårørende (4 sider) 

Bilag 6: tilladelse fra Datatilsynet (6 sider) 

Bilag 7: Oversigt over domæner (3 sider) 

 

 


































