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Resume:  

 

Formålet med dette speciale var, inden for en fænomenologisk ramme, at undersøge hvordan 

relationen udfolder sig imellem en colorectalcancer patient og sygeplejersker under det accelererede 

indlæggelsesforløb.  Undersøgelsen blev baseret på tre observationer fra praksis, der foregik 

omkring den samme patient og interviews med de tre sygeplejersker der var involveret i disse 

situationer.  

Undersøgelsens afsæt er den deskriptive fænomenologi, som beskrevet i Reflective Lifeworld 

Research.  

Den essentielle mening af relationen mellem colorectalcancer patienten og sygeplejerskerne under 

det accelererede indlæggelses består af konstituenterne: 

 At skabe et fælles rum omkring relationen 

 Sygeplejerskernes kundskaber og positive tone  

 Den gode patient  

 Der gælder om at holde tungen lige i munden 

To centrale temaer viste sig.  Det ene tema  handler om  at  sygeplejerskernes kundskaber, tilgang 

og positive tone er betydende og bringer enten nærhed eller afstand ind i relationen. Det andet tema 

handler om at standarden for det accelererede indlæggelsesforløb og afdelingens strukturelle 

forhold udstikker rammerne for relationens udfoldelse.  

 

 

 

 

 

 

Anslag  1161 
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1  Indledning 
  

Dette speciale omhandler relationen, der udspiller sig imellem en patient med colorectalcancer og 

tre sygeplejersker under et accelereret indlæggelsesforløb i foråret 2011. 

 

Accelererede indlæggelsesforløb, hvori patienter med colorectal cancer indgår, er velintegrerede i 

det danske sundhedsvæsen. Her er de implementeret på baggrund af flere kvantitative 

randomiserede undersøgelser, der viser, at patienterne ved disse forløb kommer sig hurtigere og har 

færre komplikationer og derfor kan udskrives tidligere (1,2,3) sammenlignet med konventionelle 

forløb. Eksempelvis er indlæggelsestiden halveret for patienter med koloncancer, der indgår i 

accelererede indlæggelsesforløb, til gennemsnitligt 3.4 dage mod 7 dage i det konventionelle 

indlæggelsesforløb (4). Der tages altså udgangspunkt i en evidensbaseret medicinsk viden. I en 

rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministreret beskrives indførelsen af disse forløb da også som en 

succes, fordi der med dette koncept opnås højere kvalitet i behandlingen til lavere omkostninger (5). 

Der er således tale om en unik praksis, det er kommet for at blive i det danske sundhedsvæsen.  

 

Imidlertid er det min erfaring fra klinisk praksis, at der i relationen imellem kræftsyge patienter og 

sygeplejersker ikke levnes meget plads til de mere følende, sansende og usynlige sider af 

relationens udfoldelse under et accelereret indlæggelsesforløb. Min forforståelse er altså, at 

udfoldelsen af relationen mellem patient og sygeplejersker lider på bekostning af kravet om 

hurtighed og effektivitet. Sygeplejeteoretiker Kari Martinsen har ligeledes et kritisk syn på netop 

denne type af evidensbaserede effektiviseringer, idet hun mener, at omsorgen, som udfolder sig i 

relationen mellem patient og sygeplejerske, bringes i fare ved krav om faste regimer, hurtighed og 

effektivitet (6).  

Hvordan relationen mellem en patient med colorectal cancer og et antal sygeplejersker udfolder sig 

i praksis bliver derfor dette speciales mål at undersøge. Herunder spørgsmål om, hvad der er på spil, 

hvad der viser sig, hvad der træder frem samt hvilken betydning, det har for udfoldelsen af 

relationen under det accelererede indlæggelsesforløb.  

1.1  Struktureret litteratursøgning  

For at undersøge og dokumentere baggrunden for undersøgelsen i dette speciale har jeg lavet en 

indledende søgning på bibliotek.dk, Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek, Sygeplejersken, 

Ugeskrift for læger samt sygehusenes og Sundhedsstyrelsens hjemmesider. Jeg har anvendt 
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søgeordene accelereret kirurgi, accelererede patient-/operations-/indlæggelsesforløb, tyktarmskræft, 

endetarmskræft, colorectal cancer, patientoplevelser, patientperspektivet, kvalitative undersøgelser, 

sygeplejerskeperspektivet, sygeplejerske-patient relationen. Søgningen har medført fund af bl.a. 

Norlyks ph.d-afhandling (7), Medicinsk Teknologivurdering (8), adskillige kvantitative 

forskningsartikler omhandlende accelererede operationsforløb, herunder Kehlet 2002 (1), Basse 

2002 (3), Goode 2009 (9), samt fagbogslitteratur af Kari Martinsen (6,10). 

Som internationale søgebaser er valgt CINAHL, PSYCInfo, PubMed, og SveMed+ for at sikre et 

bredt søgefelt, og fordi baserne tilsammen giver et godt indblik i den eksisterende 

sygeplejevidenskabelige forskning (11). Jeg søgte råd hos forskningsbibliotekar1 omkring 

søgestreng for termen accelererede indlæggelsesforløb, fordi denne term ikke findes på engelsk 

(12). Den systematiske bloksøgning anvendes som primær søgestrategi, hvor de forskellige 

kategorier af problemformuleringen opdeles i 3 blokke for at sikre en systematisk søgning rettet 

direkte mod problemformuleringen. Formuleringen splittes op i kontekst, population og fænomen. 

Der søges med de boolske operatorer AND imellem blokkene og OR inden for blokkene. Der 

anvendes trunkeringer i alle baser på nær SveMed+(11,13): 

Figur 1: Skematisk fremstilling af bloksøgning. 

Kontekst 

Accelererede patient-

/indlæggelsesforløb 

Short stay programme* – short 

hospitalization* – fast track* – early 

patient discharge – one day 

programme* – length of stay* – 

critical path* – early ambulation – 

accelerated recovery* – after care. 

Population 

Colorectal cancer  

neoplasms colon – colon* – colonic 

surgery* – colon disorders* 

 

Fænomen 

Relationen mellem patient og 

sygeplejerske: 

Patient nurse* relationship* 

Patient nurse relations 

 

 

Inklusionskriterier: Artiklerne skal være peer review’et som baseline-kvalitetsstempel (13). Danske, 

engelske, norske eller svenske artikler vælges, da det er sprog, jeg mestrer. Artikler skal omhandle 

patienters oplevelser med colorectal cancer i et accelereret forløb hhv. sygeplejerskers oplevelser 

                                                           
1 Forskningsbibliotekar A. Kaspersen, Det sundhedsvidenskabelige Bibliotek, Århus.  
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med at arbejde med accelererede indlæggelsesforløb, eller relationen mellem patienter og 

sygeplejersker under indlæggelsesforløb. Kvalitative studier uden årstalsbegrænsning. 

Eksklusionskriterier: Kvantitative studier, da fokus er på patienters og sygeplejerskers levede 

erfaringer – dog inkluderes kvantitative studier i forhold til søgning på specifik viden om 

accelererede operationsforløb. 

Den samlede nationale og internationale søgning viser, at der ikke er lavet sygeplejevidenskabelige 

undersøgelser med direkte fokus på relationen imellem colorectalcancer-patienter og sygeplejersker 

under accelererede indlæggelsesforløb. Dette førte til en tredelt søgestrategi med bloksøgninger på 

henholdsvis patientperspektivet, sygeplejerskeperspektivet og patient-sygeplejerske relationer.  

Figur 2 illustrer bloksøgningen af patientperspektivet. Søgeordene er, som det fremgår, forskellige i 

baserne. Der anvendes CINAHL Headings/Mesh-termer. 

Figur 2. Patientperspektivet.  

Accelererede 
indlæggelsesforløb  

Colorectal cancer  Patientens oplevelser  

Cinahl  

enhanced recovery programmed or 

fast track or critical path or length of 

stay or early patient discharge) 

PSYCInfo  

hospital programs or recovery 

(disorders) or partial hospitalization 

PubMed 

length of stay or early ambulation or 

after care or critical pathway* 

SveMed+  

early ambulation 

critical pathway 

 

colon surgery or colon or colonic 

neoplasms  

 

 

colonic surgery or colon disorders or 

neoplasms 

 

colorectal surgery or colonic 

neoplasms 

 

colon 

colonic neoplasms 

 

patient attitude or behavior or 

behavior mechanisms 

 

 

patient participation or client 

satisfaction or perception 

 

behavior and behavior 

mechanisms* or patient 

satisfaction* 

 

patient experience  
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 recovery of function  

 

I forhold til patientperspektivet var der 146 hits tilsammen i baserne, hvoraf 3 fandtes brugbare: 

Norlyk 2010 (14), Vilstrup 2009 (15) og Worster 2009 (16). På samme vis er der anvendt 

bloksøgning ift. sygeplejerskeperspektivet, som gav 50 hits, hvoraf 1 fandtes brugbar: Wagner 2004 

(17), samt i forhold til patient-sygeplejerske relationer, som gav 69 hits hvoraf 7 var brugbare; 2 af 

disse inddrages i dette speciale: Kirpal 2004 (18) og Adriensen 2006 (19). (Bilag 1. tillæg til 

litteratursøgningen).  

Artiklerne bedømmes i forhold til Polit og Becks kvalitetskriterier for videnskabelige artikler (20) 

og findes anvendelige. Det relationelle aspekt inddrages ligeledes i form af omsorgsteori af Kari 

Martinsen (6,10) Som det fremgår, findes der kun få, men værdifulde, undersøgelser af patient- og 

sygeplejerskeperspektivet, selvom der både er anvendt systematiske og usystematiske 

kædesøgninger samt citationssøgninger (13). De udvalgte kilder fra den nationale og internationale 

søgning præsenteres fortløbende specialet igennem.  

1.2  Ætiologi for colorectalcancer  

Colorectal cancer er en hyppig kræftform i Danmark med ca. 3.000 nye tilfælde om året. På det 

tidspunkt, hvor diagnosen stilles, har ca. 30 pct.af patienterne fremskreden sygdom. De resterende 

70 pct. kan opereres med kurativt sigte. Omkring halvdelen af de 70 pct. skal have efterbehandling i 

form af kemoterapi. På operationstidspunkt er det ikke endeligt afklaret, om patienten skal 

efterbehandles med kemoterapi, fordi det afhænger af histologiske undersøgelser af kræftknuden, 

vævet omkring knuden og de omkringliggende lymfeknuder, der fjernes ved operationen. 

Gennemsnitsalderen ved diagnosticering er 70 år(21,22) 

1.3  Udviklingen af konceptet accelererede indlæggelsesforløb, internationalt og 

nationalt  

Ophavsmanden til det accelererede operationsforløb inden for tarmkirurgi var Gerald Moss, kirurg 

og professor i biomedicinsk ingeniørarbejde, som introducerede metoden i 1970’erne i USA. 

Metoden bygger på sufficient smertebehandling og ernæring, tidlig mobilisering samt 

patientundervisning, der muliggør at patienterne kan samarbejde aktivt for at undgå postoperative 

komplikationer. Teknikken inkluderede en omfattende sygeplejefaglig indsats præ- og postoperativt 

ud fra klare retningslinjer og standarder samt inddragelse af diætister ift. optimal ernæring. Således 
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bygger det accelererede indlæggelsesforløb på teamarbejde. Metoden viste sig hurtigt at indebære 

flere somatiske fordele, idet patienterne kom sig hurtigere oven på operationen og kunne udskrives 

tidligere (23). På baggrund af Moss` erfaringer og yderligere kliniske randomiserede undersøgelser 

implementeredes det optimerede accelererede indlæggelsesforløb i forbindelse med operation for 

colorectal cancer i det danske sundhedsvæsen i 1990’erne. Inden operationen udredes patienten via 

et pakkeforløb (24) med en systematisk udredning, der hurtigt og automatisk leder frem til den 

operative behandling. I 2009 var der 10 dags ventetid på operation (25). Det accelererede 

optimerede patientforløb for patienter, der skal opereres for colorectal cancer, defineres på Århus 

Sygehus Kirurgisk afdeling  P som: 

”En multi-disciplinær intervention til reduktion af kirurgisk stress, optimeret 

smertebehandling, tidlig mobilisation og fødeindtagelse. Accelereret forløb forventes at lede 

til hurtigere genvindelse af normale funktioner, hvilket medfører, at de eksisterende 

udskrivelseskriterier opnås hurtigere” (26).  

Koloncancerpatienter har kunnet indgå i accelererede indlæggelsesforløb siden 2008. Pr. 1. januar 

2011 har rectumcancerpatienter, der skal have lavet midlertidig stomi, kunnet indgå i accelererede 

indlæggelsesforløb på Århus Sygehus. Dette forløb indebærer indlæggelse i 5 dage mod tidligere 10 

dages indlæggelse.( Bilag 2 ) Patienter, man på forhånd ved er plejekrævende eller ikke forstår 

dansk, kan ikke indgå i et accelereret patientforløb, fordi det kræver en høj grad af selvhjulpenhed 

for at kunne leve op til og følge regimet. Der er udarbejdet en præcis standard for det optimere 

accelererede indlæggelsesforløb, som skal følges for at kunne opnå tidligere udskrivelse (26). 

1.4  Patientperspektivet 

Under det accelererede indlæggelsesforløb er patienterne stadig i en usikkerhedsfase ift. 

efterbehandling, fordi histologisvar i forhold til tumor først foreligger efter ca. 10 dage. Tillige er 

det ifølge Worster (16) og Friis (27).  en stor eksistentiel omvæltning at blive diagnosticeret med en 

livstruende sygdom.   Eksempelvis bruger patienterne, som har deltaget i en 

fokusgruppeundersøgelse omhandlende colorectalcancerpatienters oplevelser af at indgå i et 

accelereret indlæggelsesforløb, ord som ”pissebange” og referer til cancerdiagnosen som ”at få en 

dødsdom” (15). Patienten er derfor i en særligt sårbar situation.  

Norlyk har i sin undersøgelse ”Patienters oplevelse af deltagelse i et accelereret operationsforløb 

efter en kolonoperation. En fænomenologisk undersøgelse” (14) fundet særligt to temaer. Det ene 

handler om ansvarlig deltagelse i form af, at patienterne værdsætter at bidrage aktivt til egen 
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restitution. Patienterne ser selve operationen og det postoperative forløb som en vigtig del af deres 

rejse mod helbredelse. Patienterne påtog sig rollen som den gode og samarbejdsvillige. 

Postoperative gener kunne vanskeliggøre patienten egets ønske om at være aktiv og 

samarbejdsvillig. Det andet tema handler om støtte fra professionelle. Støtte og nærvær fra 

sygeplejerskens side oplevedes som afgørende faktorer, hvilket gav patienterne styrke til at 

overkomme mere og undertrykke kroppen signaler om ubehag. Her gav positiv respons patienterne 

ekstra energi, men kunne også opfattes som en magtrelation, hvor der kunne opstå et asymmetrisk 

magtforhold imellem patienter og de sundhedsprofessionelle. Norlyk fandt en potentiel konflikt 

mellem den individuelles autonomi og det standardiserede regime. Information, vished og klar 

besked kunne afhjælpe eksistentiel usikkerhed, hvorimod kommunikationsbrister og manglende 

støtte gav angsten frit løb, hvilket tappede patienterne for kræfter. Patienterne oplevede ikke at få 

støtte til eksistentielle spørgsmål, men oplevede støtte af praktisk karakter. Patienterne oplevede 

kontakten til personalet gå fra nærhed til sporadisk kontakt, som indlæggelsen skred frem. Særligt 

overgange som fx indlæggelsessamtalen, første gang patienten skal ud af sengen efter operationen 

og udskrivelsessamtalen beskrives som udfordrende og svære for patienterne. Samtidig opfatter 

patienterne det som en kunst, når sygeplejerskerne presser lige til den grænse, patienten kan klare. 

Vilstrup har i sin undersøgelse ”Patienters oplevelse af henholdsvis konventionelle og accelererede 

kolonkirurgiske behandlingsforløb – en kvalitativ undersøgelse på baggrund af 

fokusgruppeinterviews af sygeplejerskers erfaring” (15) fundet, at patienterne er optaget af de 

samme fænomener, uanset om de indgår i et konventionelt eller i et accelereret indlæggelsesforløb. 

Patienterne kæmper med angst og bliver frustrerede, når de oplever kommunikationsbrister.  

Forældede faciliteter medførte integritetstab for patienterne og betød en indskrænkning af deres 

mulighed for at følge regime. Det fandtes også, at selve ”stemningen” på afdelingen og de fysiske 

omgivelser havde indflydelse på patientens relation til sygeplejersken under indlæggelsen.  

 

Vi har altså her at gøre med en gruppe særligt sårbare ældre, samarbejdsvillige, velmotiverede og 

”gode” patienter, der værdsætte muligheden for at tage aktivt del i den postoperative fase, men er 

oppe mod kropslige ubehagsfornemmelser. De har eksistentielle tanker om liv og død. Patienterne 

oplevede både forventningspres fra sig selv og fra personalet. Der optrådte asymmetriske 

magtforhold imellem patienter og de sundhedsprofessionelle, og der kunne opstå konflikter imellem 

at følge det standardiserede forløb og at tage individuelle hensyn til patienterne.  
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Litteraturgennemgangen af patientens perspektiv tyder altså på, at relationen imellem patienter med 

koloncancer og sygeplejersker er meget kompleks. Der er således belæg for at formode, at der er 

adskillige forhold, der spiller ind i relationens udfoldelse mellem patient og sygeplejerske.  

 

1.5  Sygeplejerskens perspektiv  

 Wagners undersøgelse (28) af sygeplejerskernes erfaringer med indførsel af accelererede 

indlæggelsesforløb ved abdominal hysterectomi viser, at sygeplejerskerne oplevede, at omsorgen 

over for patienterne ændrede karakter og flyttede over i de planlagte samtaler, hvor der hurtigt 

skulle etableres kontakt og tillid. De oplevede at der opstod et skift i plejen fra det somatiske til den 

mere rådgivende og vejledende funktion. Samtidig oplevede sygeplejerskerne at skulle det samme 

på kortere tid. Da patienterne var i stand til at følge de krav og forventninger, de bliver mødt med 

var der ikke nødvendigvis brug for en længerevarende kontakt. Dette afstedkom ifølge 

sygeplejerskernes oplevelse en mere upersonlig kontakt til patienterne, hvilket fik sygeplejerskerne 

til at tvivle på, om de gav den fornødne psykiske pleje til patienterne. At der sker et skifte i plejen er 

samstemmende med Sonnes (29) undersøgelse af ændret plejepraksis ved accelererede 

kolonkirurgiske forløb, hvor det ligeledes erfares, at sygeplejeopgaverne ændrer sig. 

Sygeplejerskerne bruger mere tid på undervisning, information og motivation og mindre tid på 

somatisk pleje Den tid, sygeplejersken bruger på patienten, er ikke blevet mindre i det accelererede 

indlæggelsesforløb end det tidsforbrug, der anvendes ift. til konventionelle indlæggelsesforløb – 

blot mere koncentreret. Gyldengren (30) pointerer i sin undersøgelse, at accelererede 

indlæggelsesforløb giver en oplagt mulighed for kontinuitet i plejen, fordi det kortere 

indlæggelsesforløb bør give mulighed for, at sygeplejersken kan følge den samme patient. Netop 

kontinuitet i plejen, viser Seibæks (31) undersøgelse, har stor betydning for patienterne. Det kræver 

stor teoretisk viden og grundigt kendskab til specialet at fungere tilfredsstillende som sygeplejerske, 

såfremt der skal være muligt at lave en målrettet sygeplejefaglig indsat i forhold til de accelererede 

indlæggelsesforløb. Det pointeres, at sygeplejersken skal hæve sig op til mere end blot at være 

lægens hjælper, men danne sig sit eget faglige felt, hvor der drages omsorg for patienterne under 

indlæggelsen. Gyldengren (32) beskriver i sin undersøgelse, at det være vanskeligt for 

sygeplejerskerne at komme over den psykiske hurdle, det er at mobilisere patienterne så aggressivt 

som det at følge standarden krævede. Det byder sygeplejerskerne imod af både af traditionelle 

årsager som vane og gamle rutiner og på grund af det syn, der møder sygeplejerskens øjne, når hun 
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ser en træt og måske smerte påvirket patient, der helst ville blive liggende i sengen. Det kan altså 

tilsyneladende være svært for sygeplejerskerne at fungere i forhold til de krav, der stilles i 

forbindelse med accelererede indlæggelsesforløb. Det beskrives ligeledes af Egerod (33), at det er 

belastende for sygeplejersker at fungere i grænsefladen mellem videnskabelig og medmenneskelig 

praksis i situationer, hvor vejledningen anbefaler interventioner, der kan være ubehagelige for 

patienten. Sygeplejersker har et ønske om at solidarisere sig med patienten og samtidig yde 

professionel pleje. Dobbeltheden kan føles som en konflikt, som nogle sygeplejersker ikke er 

tilstrækkelig rustet til at håndtere. Sygeplejerskens formelle rolle er at indgå i det tværfaglige 

samarbejde med et særligt sygeplejefagligt perspektiv, der retter sig mod forståelsen af patientens 

reaktion på sygdom og beherskelse af dagligdagens aktiviteter. Men i praksis indtager 

sygeplejersken undertiden en passiv rolle, hvor hun dels forsøger at underordne sig vejledningen, 

dels overlader ansvaret til patienten, og til det øvrige personale. Sygeplejersker er tilsyneladende 

ikke rustede til at arbejde med kliniske vejledninger. Der er altså flere forhold der spiller ind, 

hvilket sammenfattende  præsenteres  i næste afsnit.  

1.6  Sammenfatning og problemafgrænsning  

Vi har altså her at gøre med en gruppe særligt sårbare ældre, samarbejdsvillige, velmotiverede 

colorectalcancerpatienter, der værdsætter muligheden for at tage aktivt del i den postoperative fase. 

De er imidlertid oppe mod kropslige ubehagsfornemmelser, eksistentielle tanker om liv og død samt 

forventningspres både fra sig selv og fra personalet. Patienterne opfatter især overgange som 

indlæggelsessamtalen, første gang ude af sengen efter operationen og udskrivelsessamtalen som 

svære i det accelererede indlæggelsesforløb. Med Kari Martinsens terminologi synes en sådan 

patient at kunne beskrives som et nøgent forsvarsløst individ, der er i fare for ikke at blive set i sin 

lidelse med sin lidelse (6). 

Særligt det standardiserede islæt, tidspres og krav om at nå et bestemt mål til en bestemt tid, og det 

at bringe patienter i situationer, der kan være ubehagelige for dem, beskrives som problematiske for 

sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne kan virke passive på deres ledere og de kan selv være i tvivl om, 

hvorvidt de giver den fornødne psykiske pleje til patienterne under de accelererede 

indlæggelsesforløb.  

Den eksisterende forskning om koloncancerpatientens oplevelser ved at indgå i et accelereret 

indlæggelsesforløb og eksisterende medicinsk forskning om accelererede forløb giver en værdifuld 

indsigt. Imidlertid viser litteraturgennemgangen, at der savnes undersøgelser af, hvordan det 

accelererede optimerede indlæggelsesforløb påvirker relationen mellem patienter med 
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colorectalcancer og sygeplejersker. Ifølge Jacobsen (34) er det sygeplejens store fremtidige 

udfordring, at sygeplejerskerne skal udvikle kunnen til at agere imellem nærvær og effektivitet 

under det accelererede indlæggelsesforløb. Adriensen (19) mener, at dagens sundhedssystem er 

udfordret, fordi det, der betyder noget, ofte er rettet mod de økonomiske aspekter og effektivitet 

snarere end mod de professionelles moralske standarder. Sygeplejerskerne oplever en konflikt 

imellem disse forhold, der er hæmmende for relationen til patienten. Der ser således ud til at være et 

spændingsfelt imellem nærhed og effektivitet med indflydelse på relationen imellem patient og 

sygeplejerske under det accelererede indlæggelsesforløb. Det rejser spørgsmålet – Hvordan opleves 

det i praksis af sygeplejerskerne og hvad udfolder der sig i relationen imellem dem.  

Når hensigten er at udforske oplevelser og relationer, som de udfolder sig i praksis, vil en 

fænomenologisk forskningstilgang ifølge Kari Martinsens være særligt velegnet (35). 

På baggrund af den samlede systematiske og strukturerede litteratur gennemgang findes det derfor 

relevant at undersøge, hvordan relationen udfolder sig imellem en patient med colorectal cancer og 

et antal sygeplejersker. Hvilket fører til dette speciales formål:  

1.7  Formål 

Formålet er at undersøge, hvordan relationen mellem patient og sygeplejersker kan udspille sig 

under det optimerede accelererede indlæggelsesforløb. Kompleksiteten af relationen mellem patient 

og sygeplejerske vil blive belyst. Dette ved at beskrive, hvilke forhold der har betydning i relationen 

og hvordan de viser sig i samtalerne og under interventionerne med patienterne.  

1.7.1  Problemformulering 

Hvordan udfolder relationen sig imellem en colorectalcancerpatient og tre sygeplejersker 

under et  accelereret indlæggelsesforløb? 

2  Begrebsafklaring af det relationelle aspekt 
Flere sygeplejeteoretikere er i deres omsorgsteorier optaget af det relationelle forhold mellem 

patient og sygeplejersker, fx Patricia Benner og Kari Martinsen (36) s. 23.  Benner ser omsorg som 

fundamentet for al menneskeligt liv og for sygeplejefaget – omsorgen ses som et værdiladet 

differentieret forhold, der eksisterer imellem mennesker (37). Kari Martinsens udlægning af det 

relationelle forhold mellem patient og sygeplejerske inddrages i dette speciale, fordi hun i særlig 
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grad er optaget af effektivitetens indflydelse på relationen mellem patienter og sygeplejersker 

(6,38).  

Begrebet relation stammer fra det latinske relatio og betyder kontakt, forbindelse eller samkvem 

mellem to eller flere parter. Disse parter påvirker hinanden gennem verbal og nonverbal 

kommunikation (39),(40).  

Ifølge Kari Martinsen er relationen af særlig art inden for sygeplejen, fordi den udspiller sig i en 

faglig  sammenhæng. Relationens udfoldelse hviler på to forudsætninger:  

1. I relationen er der en autoritetsstruktur – sygeplejersken har en viden, der er nødvendig i 

situationen, og som patienten ikke har. Optimalt har hun en standard for sine handlinger ud 

fra sin faglige dygtighed, og den uforbeholdne tillid kan vokse frem mellem parterne. 

2. En svag paternalisme, som må overordnes princippet om patientens autonomi,  fx at det er 

sygeplejerskens opgave og ønske at gå ind i relationer for at gavne den enkelte patient mest 

muligt, herunder at hindre, at han skader sig (6).  

Sygeplejeetisk Råd anbefaler, at sygepleje praktiseres i personlige relationer med den højeste 

faglige standard. Sygepleje bør praktiseres i gensidig respekt, som åbner for menneskers 

livsmuligheder. De etiske værdier kommer således til udtryk i relationer mellem mennesker (41). 

Relationen mellem sygeplejerske og patient er således præget af store idealer, mangfoldig, svær at 

sprogliggøre og få greb om. Fx er bevægelse og kropsprog ifølge Chine & Kramer (42) også en 

naturlig del af sygeplejepraksis, som også influerer på relationen mellem patient og sygeplejerske.  

Jeg forstår altså begrebet relation som forankret i den sygeplejefaglige omsorg og ser relationen 

komme til udtryk i mødet mellem mennesker, verbalt såvel som nonverbalt.  

  

3  Metode og materiale  

3.1  Valg af metode  

Jeg har valgt en fænomenologisk forskningstilgang, fordi der i denne undersøgelse er fokus på de 

levede erfaringer (43). Forskningsspørgsmålet bestemmer metoden, og da spørgsmålet i denne 

undersøgelse drejer sig om, hvorvidt der er et socialt samspil i en specifik form for praksis, vil et 

observationsstudie kombineret med interview kunne bidrage til mere viden (44).  
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Formålet med observationsstudiet og den tilhørende interviewundersøgelse er at skabe indsigt i 

kompleksiteten af fænomenet relationens udfoldelse imellem en colorectalcancer patient XX og tre 

sygeplejersker under det accelererede optimerede indlæggelsesforløb. Med andre ord er det 

sygeplejerskernes oplevelse af relationen til colorectalcancerpatienten under det accelererede 

indlæggelsesforløb og selve observationerne, der underkastes en videnskabelig analyse med det 

formål at italesætte fænomenets tavse og implicitte essens. 

På denne baggrund er en deskriptiv fænomenologisk forskningstilgang i form af Reflective 

Lifeworld Research valgt (43), fordi min ambitionen er at belyse fænomener, som de er i sig selv, 

uden at tilføre teori og hypoteser. For at kunne anvende Reflective Lifeworld Research som metode 

er det ifølge Dahlberg et al. en grundlæggende forudsætning at være bekendt med epistemologi, 

forskningsmetodologi og det filosofiske grundlag, før en undersøgelse påbegyndes (43). Derfor 

indledes der med en redegørelse af de begreber, der vil ligge til grund for undersøgelsen i dette 

speciale. 

3.2  Den videnskabsteoretiske og metodiske tilgang . 

Dette kapitel rummer de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag dette 

speciales bearbejdning af fænomenet relationen mellem colorectalcancerpatient og sygeplejersker. 

Det omhandler, hvad fænomenologi er, hvorefter følger en oversigt over fire  fænomenologiske 

kerneområder der kan udledes af fænomenologisk filosofi – intentionalitet, reduktion, essens og 

intersubjektivtet. Disse fire områder er en del af det  bærende i en fænomenologisk tilgang og er 

derfor også relevante for Reflective Lifeworld Research. 

3.2.1  Filosofisk udgangspunkt  

Fænomenologien tilhører en af det forrige århundredes største tænketraditioner, både når det gælder 

i betydningen filosofi og i betydningen forskning. Selve begrebet fænomenologi kommer af det 

græske ord phainomenon, der betyder ”det, som viser sig” og logos, som betyder ”lære”, dvs. 

fænomenologi er altså læren om det, der kommer til syne eller fremtræder for ens bevidsthed (45). 

Fænomenologien er grundlagt af den tyske filosof Edmund Husserl2. Han ønskede at udvikle en 

                                                           
2 Edmund Husserls (1859- 1938) er en af de 20 århundredes mest indflydelsesrige filosoffer. Han blev født i en jødisk 

familie d. 8 april 1859 i Prossnitz i det Østrigske Kejserdømme.  Som ung studerede han fysik, matematik, astronomi og 

filosofi, og han var i særlig grad optaget af erkendelses- og videnskabsteoretiske grundlagsproblemer Han blev udnævnt 

som professor i filosofi i Gøttingen i 1906. Husserl forfattede store mængder af videnskabelige og 

forelæsningsmanuskripter samt  adskillige bøger – ved hans død havde hans produktion andraget ca. 40.000 sider. I 

forbindelse med nazisternes indtog i Tyskland i 1930’erne blev Husserl efter sin pensionering  isoleret i det tyske 

forsker miljø. Hans  professorstilling blev overtaget af Heidegger (64). 
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videnskab, der ikke reducerer subjektet eller kompleksiteten i det psykiske liv til det, der kan siges 

om det fra et objektivt synspunkt. Fænomenologien har således som central ambition at belyse 

fænomenerne, som de er i sig selv, dvs. vi skal søge bag om de mange ideer, stereotyper og indtryk 

som vi har med os, og som vi normalt tillægger de fænomener, vi møder. Det handler om at møde 

fænomenet selv, og det gælder om at tage udgangs punkt i de levede erfaringer. Det drejer sig altså 

om at undersøge fænomener, som de umiddelbart fremtræder for mennesker i form af sanseindtryk, 

følelser, stemninger eller andre former for bevidsthedsindtryk. Målet er at beskrive verden før 

enhver analyse og nå til sagen kerne, til selve essensen. I fænomenologien ønsker man at gå ”til 

sagen selv” I stedet for at på forhånd at lade vedtagne teorier bestemme vores erfaring, bør vi lade 

vores erfaring bestemme vores teorier – vi må lade sagen eller fænomenet tale selv. Viden er altså 

rettet mod den umiddelbare forståelse af det at leve. Hovedtesen er, at bevidsthed, krop, verden og 

sprog danner en helhed; mennesket er således bundet i og til den kropslige og situationsmæssige 

virkelighed. Fænomenologien beskriver altså fænomenerne, som de kommer til syne i vores 

bevidsthed og erkendelse. På den baggrund kan den ses som et modstykke til den traditionelle 

videnskab, hvis grundsyn er, at verden findes uden om os som noget givet, vi kan tilegne os og 

dermed lære at beherske. Fænomenologiens ide er ikke at klassificere og skabe teorier, men at 

beskrive oplevelser og mening, således som den enkelte oplever og gennemlever den. Opdagelser 

og beskrivelser kan derfor bryde med tidligere teoretiske udlægninger og erfaringer (46,47,48) 

3.2.2  Intentionalitet 

En af de bærende ideer inden for fænomenologien er, at den menneskelige bevidsthed altid er 

intentionel, hvilket også kan karakteriseres som at være bevidst om noget, dvs. karakteriseret ved 

dets genstandsrettethed. Husserl så intentionalitetsbegrebet som et særligt omdrejningspunkt i 

fænomenologien, og han forankrer intentionalitet i den menneskelige bevidsthed. Bevidstheden vil 

altid være rettet mod noget, hvilket betyder, at den altid er om noget andet end sig selv – når vi 

tænker, tænker vi nødvendigvis på noget og når vi sanser, er det noget bestemt, der sanses. 

Intentionalitet er karakteriseret ved at være eksistensuafhængig. Intentionalitet er ifølge Husserl et 

iboende træk ved bevidstheden. Med intentionalitetstesen betones den subjektive side af 

menneskelivet – at man altid vil opleve noget som værende noget bestemt. Gennem intentionalitet 

får vi adgang til forskellige fænomener, som vi kan beskrive ud fra vores bevidsthed. Man 

undersøger altså, hvordan forskellige fænomener præsenterer sig for vores bevidsthed i 

fænomenologi (45,48) 
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 3.2.3  Reduktion 

Reduktion betyder at lede tilbage. Hensigten er at holde sig åben for at muliggøre en præcis 

beskrivelse af et fænomen, sådan som det præsenterer sig for bevidstheden (45) Med reference til 

Husserl må den fænomenologiske forsker gøre sig bevidst, at når menneskelige oplevelser er 

objektet for forskningen, så skal vi på den ene side forholde os til den faktuelle viden og 

forforståelse, som vi har med os om fænomenet og samtidig det menneske, vi står over for, som 

udgør objektet, der gennemlever og erfarer fænomenet. Igennem denne bevidsthed som Husserls 

kalder ” the naturel attitude” kan forskeren imødekomme fænomenologiens ønske om at indhente 

videnskabelig viden fra det levede liv og således fra livsverdenen (43). Det betyder, at vi ikke bare 

kan gå ud fra, at det menneske, vi står over for, har samme oplevelse af verden, som vi selv har. Vi 

må se bort fra alt det, vi tror, vi har erkendt, og ad den vej tager for givet. Reduktion skal her forstås 

som en bevægelse, der kræver en suspension af dommen om, hvorvidt et givet oplevelsesindhold 

eksisterer eller ej. Denne reduktion kan beskrives som en ”sætten i parentes”, med andre ord et 

frsøg på at sætte almen viden og videnskabelig forforståelse i parentes (45).  

3.2.4  Essens 

Formålet med en fænomenologisk analyse er at konkretisere fænomenets essens. Husserls ide om 

reduktion betyder, at når et fænomen præsenterer sig som noget, så præsenterer det sig i sin  essens 

– således er essens ikke noget, forskeren tilføjer gennem fortolkning. Essensen eksisterer allerede i 

kraft af sin intentionalitet mellem fænomenet og os (49). Essensen er altså det, der gør fænomenet 

til det, det er. En af metoderne til at undersøge fænomenets væsen kaldte Husserl for ”fri variation i 

fantasien”, hvilket vil sige, at man varierer et givent fænomen frit i dets mulige former. 

Fænomenologiens ambition er altså at beskrive fænomenets essens (45). 

3.2.5  Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet er kilden i pleje, i terapeutisk praksis og pædagogik, hvor formålet er at bringe 

vækst og velvære til den anden. I forskning er formålet at udvikle viden. Det er muligt, at et 

interview bringer den anden – informanten – vækst og velvære, hvilket må anses som en positiv 

sidegevinst ved forskningsformålet (7). Det er således vigtigt, at informanten er klar over denne 

forskel på formål inden mødet, interviewet eller observationen.  

Husserl betragtede intersubjektivitet som en naturlig forekomst i den del af naturen, der hører 

sjælen til. Intersubjektivitet er der før noget møde – før noget skøn – vi er allerede i verden. Denne 
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intersubjektive verden indebærer, at vi som mennesker allerede er placeret i en kontekst bestående 

af traditioner, historie og kultur. Således er det en verden af andre mennesker (43). 

Intersubjektivitet tillader empati, hvilket betyder, at en intersubjektiv oplevelse er en empatisk 

oplevelse.  Empatisk viden ses ikke som en direkte vej eller adgang til den andens oplevelser, men 

som en indirekte adgang. Empatisk viden hviler på den forståelse, at vi ser og oplever nogenlunde 

på samme måde som andre mennesker, hvis individet fornemmer dette fra hans eller hendes 

perspektiv. På dette grundlag kan vi ”fatte” en andens oplevelse intuitivt, men det er os ikke muligt 

fuldstændigt at opleve det samme som den anden. Selvom andres oplevelse aldrig præsenteres 

direkte for os, betyder denne intuitive empatiske viden, at vi er i stand til at forstå andre mennesker 

til en vis grad, fordi vi tilhører den samme verden (7). Imidlertid vil det altid være et gap i min 

oplevelse af den andens livsverden, fordi alles livsverden er en del af en samme verden, men alles 

livverdener er forskellige fra hinanden. Således er fællesskab såvel som unikhed forenet på samme 

tid i fænomenologisk filosofi (43). Denne forståelse af intersubjektivitet gør det muligt for en 

forsker at undersøge den andens specifikke oplevelse. Intersubjektivitet giver således basis for 

livsverdensforskning og udgør den intentionelle baggrund, som forskeren kan forske op imod. 

Forskeren tager således del i reduktionsprocessen (7).  

3.3  Reflective Lifeworld Research 

Reflective Lifeworld Research (RLR) er en deskriptiv fænomenologisk tilgang, der er udviklet af et 

forskerteam under ledelse af sygeplejerske og professor Karin Dahlberg (43). Metoden er orienteret 

mod den metodiske udfordring, det som fænomenologisk forsker er at kunne tøjle forudforståelsen 

bagudrettet og åbenheden fremadrettet, når der ønskes forskningsbaseret valideret viden om et 

givent fænomen. Dahlberg et al. anvender begrebet ”at tøjle sin forforståelse” i stedet for Husserls 

begreb ” at sætte parentes om”, fordi sidstnævnte formulering har givet anledning til mange 

misforståelser og diskussioner om, hvorvidt det overhovedet er muligt at sætte sin forforståelse til 

side eller i parentes. RLR hjælper forskeren med at identificere og forstå essensens mønstre og 

strukturer af en oplevelse. Som det fremgår, er det vigtigt at være særligt opmærksom på ”at tøjle” 

sin forforståelse, bevarer åbenhedeng samtidig være opmærksom på, at det vide for meget kan 

afstedkomme, at det bliver svært at se noget nyt (43). 
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Særligt 6 punkter skal ifølge Dahlberg et al. imødekommes, for at forskeren kan ”graspe” sin 

forforståelse (43). Disse punkter kom ligeledes til at udgøre den overordnende ramme for dette 

speciale: 

1. Hvad er min egen forforståelse af fænomenet? I denne opgave er indledningen og den 

strukturerede litteraturgennemgang i baggrundsafsnittet udtryk for min forforståelse af 

fænomenet. Målet for denne gennemgang var således at opnå det, Kvale beskriver som 

at kunne gå til fænomenet med et åbent sind, men ikke et tomt hoved(44), og føre frem 

til en viden om: 

2. Hvad ved jeg – hvad ved jeg ikke? 

3. Hvad ønsker jeg at vide? Jævnfør problemformuleringen: Hvordan udfolder relationen 

sig imellem en colorectalcancer patient og sygeplejersker under et optimeret accelereret 

patientforløb, set ud fra sygeplejerskens perspektiv? Min vej til at forstå fænomenet 

finder jeg igennem ikke-deltagende observationer af tre situationer, der forekommer 

under det accelererede indlæggelsesforløb, kombineret med interviews af de tre 

involverede sygeplejersker.  

4. Er jeg for hurtig til at se, hvad det drejer sig om? Det vil sige, formåede jeg ”den tøjlede” 

og samtidige åbne tilgang til at undersøge, hvordan fænomenet relationen mellem 

patienten med colorectal cancer og sygeplejersker udspillede sig under det accelererede 

indlæggelsesforløb, og/eller hvordan spiller min forforståelse ind? 

5. Ser jeg nuancer, eller ser jeg på det overordnede? Det vil sige, hvordan evnede jeg at 

bearbejde data i analysefasen, hvor selve fænomenets essens og konstituenter tonede 

frem? 

6. Er det svært for mig at blive overrasket? Det vil sige, fører diskussionen af analysens 

fund og dannelse af de overordnede temaer til nye opdagelser og beskrivelser, som kan 

bryde med tidligere teoretiske udlægninger og erfaringer, eller ej?  

Disse punkter er væsentlige at holde sig for øje under hele forskningsprocessen og løbende at 

redegøre for undervejs i undersøgelsen . I fænomenologien bliver livsverdenens strukturer ikke til 

på baggrund af skabt eller udviklet ny viden. I stedet vil de meninger og betydninger, der ligger 

implicit i vores hverdag, blive gjort synlige. Det er med udgangspunkt i livsverdenen, at vi kan 

beskrive forskellige fænomener og gå bag om fordomme, stereotyper, sociale og kulturelle 

påvirkninger, vi taget for givet i dagligdagen, og som kan have betydning for, hvordan vi opfatter 
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verden (45). Eller sagt på en anden måde – livsverdenen er fyldt med mening eller betydning, som 

er tavs, og det er gennem en fænomenologisk analyse, det er muligt at afdække denne tavse mening 

eller betydning.  

Hensigten med RLR er derfor at beskrive livsverdensperspektivet og lade dette danne et fælles 

grundlag og udgangspunkt for nysgerrigheden i den empiriske forskning. Udgangspunktet i RLR er 

således først at lade fænomenet vise sig, for dernæst at beskrive den tavse viden, mennesker har om 

deres hverdags eksistens og levede erfaringer med et givet fænomen (43).  

Dette vil jeg gøre ud fra Dahlbergs anbefalinger, ved at gå til fænomenet ”relationens udfoldelse 

imellem en patient med colorectalcancer og sygeplejersker ”med en ”tøjlet” og åben tilgang samt 

ved at undersøge dette fænomen ved hjælp af både observationer og interviews. Dette valg har jeg 

truffet af to grunde. Den ene handler om, at det er muligt med baggrund i den teoretiske forståelse 

af intersubjektivitet at undersøge den andens oplevelser, fordi jeg som forsker intuitivt kan opfatte, 

ikke præcist den andens oplevelse men tilnærmelsesvis den andens livsverden. Den anden grund er, 

at det ifølge Dahlberg et al. (43) er væsentligt at være bevidst om, at forskeren er redskabet. 

Forskeren skaber data, fordi noget findes interessant, og derfor observerer og beskriver fænomenet. 

Det er således vigtigt at være bevidst om, at mening tilhører sin kontekst. Denne sammenhæng 

betyder, at det er væsentligt både at tale med og interviewe de informanter, der observeres, fordi de 

observerede informanter ad denne vej får mulighed for at vælge og sætte de ord på, der for dem 

omhyggeligt og præcist beskriver deres oplevelse af fænomenet.  

3.4  Undersøgelsens design 

3.4.1  Informanter og valg af design 
Eftersom litteratursøgningen til baggrundshistorien for dette speciale viste, at koloncancerpatienters 

oplevelser ved at indgå i et accelereret indlæggelsesforløb er undersøgt i Norlyks ph.d.-afhandling 

”After colonic surgery: a phenomenological study of participating in a fast-track programme” (7) o 

henvendte jeg mig efter råd fra Norlyk til den samme afdeling, hvor hun i sin tid udførte sin 

undersøgelse. 

I RLR er ikke muligt på forhånd at beslutte sig for et detaljeret metodevalg, fordi fænomenet bør 

vise forskeren, hvordan det kan undersøges. Det handler om en aktiv venten og kræver, at forskeren 

dvæler ved fænomenet, så det viser sig på en ny måde (43). Jeg søgte at leve op til denne præmis 

ved at følge den vej, som fænomenet ”relationens udfoldelse imellem en patient med 
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colorectalcancer og sygeplejersker” viste sig muligt at belyse i klinisk praksis. Der åbnede sig 

mulighed for at følge den samme patient med colorectal cancer igennem tre observationsseancer; 1. 

indlæggelsessamtalen 2. den første gang, patienten skulle ud af sengen efter operationen, og 3. 

udskrivelsessamtalen. Disse seancer var udvalgt på baggrund af Norlyks (7) og Vilstrups (15) 

undersøgelser, der viste, at patienter med koloncancer oplevede især overgange under det 

accelererede indlæggelsesforløb som svære. 

Adgangen til feltet blev mit første møde med begrebet ”gate keeper”, som i denne sammenhæng 

betyder, at en eller flere personer i en organisation har autoritet til at give eller at afslå adgang til 

organisationen. Sådanne gate keepere er synlige og ofte højt placeret i organisationens hierarki 

(43,50). 

Oversygeplejersken på Afd. P, Martha Lund, var den første gatekeeper. Jeg udarbejdede en 

projektbeskrivelse (bilag nr. 3), som hun godkendte. Ligeledes udarbejdede jeg 

samtykkeerklæringer til både patient og sygeplejersker, der gav mig lov til at være med ved de tre 

seancer. (bilag nr. 4 og 5) samt en informations- og samtykke erklæring i forbindelse med interview 

af de tre sygeplejersker (bilag 6). 

Den anden gate keeper, afdelingssygeplejerske Mette Paulich, indvilgede i at undersøgelsen kunne 

foregå på Afsnit 260. Jeg introducerede plejepersonalet til undersøgelsen ved et morgenmøde 

onsdag d. 2 marts 2011 og fik aftaler på plads ift. P-ambulatoriet, hvor den første kontakt til 

patienten bliver taget ved patientens 2. ambulante besøg. Ambulatoriesygeplejersken orienterede 

patienten om min undersøgelse og udleverede en samtykkeerklæring, som patienten underskrev ved 

samme lejlighed. Jeg er blevet mødt med velvilje og imødekommenhed, men fornemmede, at der 

også herskede lidt nervøsitet blandt de sygeplejersker, der skulle observeres. Jeg tænkte, at de havde 

svært ved at sige nej, fordi både deres nærmeste og overordnede leder havde givet mig adgang til 

feltet. Måske kunne de føle det, som om de skulle overvåges og derfor opfatte mig som en spion 

(43). Mit ønske om efterfølgende at interviewe sygeplejerskerne om deres oplevelse af relationen til 

XX indvilgede de dog alle prompte i. Dette jeg tog som et tegn på, at sygeplejerskerne ikke havde 

oplevet det ubehageligt at blive observeret, og havde tillid til min rolle som forsker og ikke anså 

mig, som en spion med skjulte hensigter. Det lykkedes at få lov til at være ”fluen på væggen” ved 

de tre seancer samt efterfølgende interviewe de tre sygeplejersker.  
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Inklusionskriterier: Patienten lider af colorectal cancer, dvs. kolon- eller rectumcancer, og skal 

lægeligt vurderes til at kunne indgå i et  accelererende indlæggelsesforløb. Patienter både med og 

uden midlertidig stomianlæggelse kan indgå. Sygeplejerskerne skal beskæftige sig med 

accelererede indlæggelsesforløb. 

Ambulatoriesygeplejersken kontaktede mig, da der var en patient, som gerne ville deltage og 

samtidig levede op til inklusionskriterierne. Jeg mødte op i P-ambulatoriet på det tidspunkt, 

indlæggelsessamtalen var berammet til.  

 Der var involveret en fjerde sygeplejerske i ”den første gang, patienten skulle ud af sengen efter 

operationen”, som sygeplejerske B’s ” hjælpende hånd”. Interview med den fjerde sygeplejerske 

blev fravalgt for at tilgodese en nødvendig afgrænsning af data til videre behandling. Specialets 

omfang og tidsbegrænsning er således med til at sætter grænserne for denne undersøgelse (44). Jeg 

er dog bevidst om det faktum, at første analysefase er den virkelige målestok ift., om de indsamlede 

data er tilstrækkeligt rige (43).  

3.4.2  Ikke-deltagende observation  

Dahlberg et al. (43) anbefaler at anvende en forskningsprotokol til beskrivelse af både interne og 

eksterne observationer. Jeg valgte at lade mig inspireret af James Spradleys metode til opbygning af 

en sådan protokol, fordi Spradley anviser konkrete og udførlige guidelines i forhold til at observere. 

Dette valg bragte mig i konflikt med at kunne indtage en åben og utøjlet tilgang, men qua min status 

som nybegynder traf jeg valget at benytte metoden.  

Metoden til observationer indebar ”a grand tour” og ”a mini tour.” Grand tour-observationerne kan 

beskrives som et stort rum med et antal døre ind til mindre rum. De enkelte døre kan åbnes af ”mini 

tour”-observationerne. Disse dannede den overordnede ramme for observationerne. Ved hjælp af ”a 

grand tour” dannede jeg overordnede beskrivelser af det fysiske sted, hvor observationen fandt sted, 

i dette tilfælde et ambulatorium og et sengeafsnit, samt en beskrivelse af de forskellige involverede 

aktører, patienten XX og de 3 sygeplejersker Spl. A, Spl. B og Spl. C. Dertil kom beskrivelser af 

aktiviteter og handlinger, der blev udført, og hvilke genstande, der fandtes i rummet blev beskrevet 

Desuden blev beskrevet, hvilke hændelser der foregik over tid, og hvilke mål de forskellige aktører 

prøvede at opnå, og sluttelig, hvilke følelser aktørerne gav udtryk for, samt hvilke følelser der 

vækkedes i mig (observatøren).  
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Under ”mini touren” anvendte jeg deskriptiv spørgsmålsmatrix som hjælp og inspiration til at 

bidrage til at folde situationerne mere ud. Matricen består af en mængde spørgsmål, der kan få en 

detaljerigdom frem, som ved første øjekast måske ikke ses og ikke umiddelbart tillægges betydning 

(51).  

Jeg anvendte sprogidentifikations princip om brug af parenteser, citatmarkeringer og klammer for at 

opnå et amalgeret sprog, fx benyttes: # patienten taler # hhv. ” sygeplejersken taler ”.(52) Som 

anbefalet af Dahlberg et al. (43) blev observationerne beskrevet i et ordret og konkret sprog, og jeg 

beskrev hvad jeg hørte, det sagte, hvordan der lugtede og hvordan jeg følte. Jeg tilstræbte ikke at 

analysere, men beskrive så objektivt så muligt. Straks efter observationerne lavede jeg noter for at 

huske så mange detaljer som muligt.  

Under observationerne forsøgte jeg at optræde som ”fluen på væggen” – jeg sad stille og betragtede, 

hvad der skete, samt skrev noter. Jeg stillede ikke spørgsmål under observationen, og jeg bar ikke 

uniform. Tanken var, at min tilstedeværelse skulle påvirke så lidt som muligt – dog med 

bevidstheden om, at forskningseffekten som beskrevet af Krogstrup (50) har betydning. Altså 

udførte jeg ”ikke-deltagende observation” (ibid.).  

Observationsseancerne varede mellem 25 og 55 minutter.  

3.4.3  Interview 

Den samlede baggrundslitteratur og de tre observationsseancer dannede grundlag for interviewene 

af de 3 involverede sygeplejersker. Jeg dannede en ”interviewguide” inspireret af Elgaard (52) med 

få overordnede spørgsmål (bilag 7). Eksempelvis var mit indgangsspørgsmål til de tre 

sygeplejersker: ”Hvordan oplever du at arbejde med accelererede indlæggelsesforløb?” De 

individuelle spørgsmål var baseret på de tre observationer, fx spurgte jeg: ”Du brugte meget humor 

– fortæl om det” og ”Jeg bed mærke i, at du havde hånden på hendes skulder hele tiden, er det noget 

du tænker over?”. Hensigten med en interviewguide var ikke at følge den slavisk, men at den skulle 

fungere som forberedelse til interviewene på samme vis som de tre observationsseancer krævede 

forberedelse. Den er således udtryk for mit ”tanke arbejde” og udtryk for min forberedelse. Som 

anbefalet af Dahlberg et al. (43) memorerede jeg før selve interviewet spørgsmålene, og jeg 

bestræbte mig på ikke at se ned på spørgsmålene under interviewet. Dog var det i enkelte tilfælde 

nødvendigt for mig, fordi jeg tabte tråden og interviewet gik i stå. Jeg søgte at nå omkring de 
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overordnede spørgsmål, men mit fokus var bevidst på at få informanterne til at tale om fænomenet 

”relationen mellem colorectalcancerpatienten XX og dem selv”.  

På trods af interviewguiden søgte jeg at indtage en åben og tøjlet tilgang Sygeplejerskerne inddrog 

selv eksempler fra vores fælles oplevelse fra observationerne. Sigtet var altså at få 

sygeplejerskernes oplevelser til at træde frem beskrevet med deres egne ord, hvilket svarer til 

Dahlbergs et. al’s anbefalinger (43). Hvert interview varede ca. 30 minutter. Sygeplejerskernes blev 

interviewet 3-5 dage efter observationsseancerne på sengeafdelingen eller på ambulatoriet. Selve 

interviewene blev optaget digitalt og transskriberet ordret af mig selv, hvilket er med til at styrke et 

dybdegående kendskab til data (ibid.).  

Observationerne og interviewene gav tilsammen 61 siders transskriberet datamateriale. 

Bearbejdningen af data anskueliggøres i det følgende afsnit. Men indledningsvis følger en 

beskrivelse af informanter og de omgivelser, hvori observationerne foregik, for at give læseren 

kendskab og mulighed for at danne sig et billede af konteksten.  

3.4.4  Beskrivelse af patient XX  

Kvinden XX er født i 1944 og gift gennem mange år. Hun har aldrig selv fået børn, men er meget 

knyttet til sin brors to døtre, som beskrives som ” mit et og alt. XX og mand er begge pensionister, 

bor i lejlighed og har sommerhus. Hun har tidligere været sygehjælper på den samme 

hospitalsafdeling i 37 år. Hun beskriver sig selv som ”en stærk pige” og ”jeg er, som jeg er”. Hun er 

slank, velklædt og velsoigneret. Hun er væver og hurtig i sine bevægelser, fx springer hun med 

lethed op på undersøgelsesbriksen..  

3.4.5  Beskrivelse af de medvirkende sygeplejersker  

Sygeplejerske A varetog indlæggelsessamtalen. Hun er 27 år, uddannet i 2008, var  

afslutningsvis sygeplejestuderende på afdelingen og har siden været ansat der. Hun har  

arbejdet med accelererede indlæggelsesforløb, siden de blev indført i afdelingen.  

Sygeplejerske B varetog den første gang, patienten skulle ud af sengen efter operationen. Hun  

er 36 år, uddannet i 2001 og har været ansat på afdelingen i 9 år. Hun har arbejdet med  

accelererede indlæggelsesforløb, siden de blev indført i afdelingen, og har funktion i  

dagafsnittet, ambulatorium og sengeafdeling.  

Sygeplejerske C varetog udskrivelsessamtalen. Hun er 27 år uddannet i 2009 og har været ansat på  
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afdelingen og har arbejdet med accelereret indlæggelsesforløb siden uddannelsens afslutning. 

3.4.6  Beskrivelse af omgivelserne, hvor indlæggelsessamtale foregår   

I ambulatoriet er et rum indrettet til samtaler og forberedelse til OP. Samtalen foregår omkring et 

skrivebord. Der er et billede af mavetarmkanalen på væggen. Rummet er rent og ryddeligt – der er 

kun de lyde, patient, pårørende og sygeplejersken selv frembringer. Der er en neutral duft. Samtalen 

tog 55 min. 

3.4.7  Beskrivelse af omgivelser i ”første gang patienten XX skal ud af sengen efter 

operationen”  

Klokken er 19, og der er mørkt udenfor. XX ligger i dyb søvn i en seng på en 6 mandsstue i Grønt 

Team. Der er 4 andre patienter på stuen, der alle ligger i deres senge, der er stille og halvmørkt. 

Efter at hun er vågnet, fremtræder XX lettet og glad over, at operationen er overstået – hun smiler, 

småsnakker og ler under det meste af seancen. Da jeg hilser hende farvel, siger hun ”Jeg var så 

bange for det - operationen”. Hun klemmer min hånd, lukker øjnene og falder i søvn. 

Seancen tog ca. 25 minutter.  

3.4.8  Beskrivelse af sengeafsnittet, som det fremstod samme aften patienten skulle ud af 

sengen første gang efter operationen  

Sengeafsnittet har plads til 22 patienter. Der er fred og ro på afdelingen. Der høres klirren af 

porcelæn, TV-apparater kører forskellige steder, og der er småsnak på gangen mellem personaler. 

Patienter, der indgår i accelererede indlæggelsesforløb, placeres på de stuer, hvor der er plads og de 

bliver passet af det personale der er tilknyttet den stue, hvor patienten ligger. Den medhjælpende 

sygeplejerske fortæller, at ”de møder rimeligt mange, når de er her, og de bliver ikke nødvendigvis 

passet at de samme i teamet”. Der er tøjstativer på gangen, en seng, telefon, rollatorer, bækkenstole, 

et højt gangstativ og borde med saft og kaffe. Disse genstande er placeret langs den ene side, så det 

er muligt at senge kan passere. Der er adskillige kasser stablet oven på skabene. På gangen kunne 

jeg lugte en ram luft af afføring, når døren til toilettet går op. Der er et toilet til 6 patienter.  

3.4.9  Beskrivelse af omgivelser ved udskrivelsessamtalen 

Samtalen foregår i dagligstuen. Der er ikke andre patienter, og døren lukkes (glasdør). Det er 

sjældent, at dagligstuen er ledig til samtaler, fortæller sygeplejersken – normalt foregår 

udskrivelsessamtalerne på sengestuen. XX og sygeplejersken sidder dog nu ugenert i dagligstuen. 

XX fremtræder velsoigneret, men træt og har let til tårer og til smil. Hun er talende og spørgende. 

Seancen tog ca. 25 minutter.  Rummet fremtræder smårodet – en skabslåge står åben. Der er varmt 
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og veltempereret. Det første, der møder øjnene, når man kommer ind, er et skilt med stor skrift: ”Til 

patient og pårørende – husk venligst at rydde op efter jer”.  

4  Etiske overvejelser 
 Indsamlede data vil blive behandlet ift. til datatilsynets retningsliner Der er søgt og fået tilladelse til 

behandling af persondata hos Datatilsynet (bilag 8). Der anvendes data om patientens køn, alder og 

colorectalcancerdiagnosen. Sygeplejerskerne beskrives med køn, alder og anciennitet. Alle 

personoplysninger vil fremstå anonymiseret Alle data bliver opbevaret på min privatadresse, og ved 

specialets afslutning bliver de destrueret iht. Datatilsynets retningslinjer.  

De etiske retningslinjer for sygeplejeforskning for de nordiske lande er efterlevet undersøgelsen 

igennem med en særlig vægt på informeret samtykke-erklæringer (53). Jeg har søgt at værne om 

fortroligheden og har overholdt min tavshedspligt. Patienten XX og de tre sygeplejersker fik alle 

udleveret og underskrev samtykke- og informationserklæringerne. De blev informeret om, at de til 

enhver tid kunne trække deres tilsagn om at deltage i undersøgelsen tilbage.  

Et interview med patienten XX fravalgte jeg på baggrund af observationerne, hvor jeg vurderede 

XX som værende særligt sårbar og skrøbelig, og på baggrund af forskning der understreger 

patienternes sårbarhed (7,15), hvorfor jeg fandt det uetisk at bede om XX om at bidrage med 

yderligere data til undersøgelsen. Desuden ville det også have nødvendiggjort en ny ansøgning til 

Datatilsynet, da min tilladelse ikke omfattede interview med patienten.  

5  Beskrivelse af analysemetoden  
I Reflective Lifeworld Research (43) er hensigten med analysen at udlede fænomenets essens. Dette 

knytter an til Husserl og intentionalitetsbegrebet, som betyder, at når et fænomen viser sig som 

noget, så præsenterer det sin essens. Essensen udgøres af de på en gang essentielle og generelle 

meningsstrukturer, som udspringer af de individuelle meningsstrukturer, den levede erfaring 

udgøres af. Essensen opstår ud af den på en gang naive og ureflekterede åbenhed mod fænomenet 

og samtidig videnskabelig og systematisk rettethed mod fænomenet. I denne proces lader forskeren 

essensen vise sig ved at de individuelle grene af meningsstrukturer samles til klynger af generelle 

meningsstrukturer, for til sidst at skabe meningskonstituenter, som fænomenets essens udgøres af 

Det vil sige, at fænomenet konstituerer sig selv igennem essensen, der viser sig, hvilket betyder, at 
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fænomenet ikke kan være andet end det, det viser sig som. Derfor må essensen også afspejle sig i 

hver enkel meningskonstituent som udledes (43). 

Denne analyseproces foldes ud i fire faser med sigte på at give læseren mulighed for at se mig over 

skulderen og gennemskue de analytiske manøvre, jeg har foretaget, og dermed sikre den 

videnskabelige transparens. Denne fremstilling af analysefaserne er forankret i Dahlberg et al.’s 

anbefaling for analyse (43) samt i Norlyk og Martinsens artikel ”Fænomenologi som 

forskningsmetode” (48). 

5.1  Første fase  

I processen frem mod at meningskonstituere læste jeg de transskriberede tekster fra observationerne 

og interviewene igennem gentagne gange, indtil jeg kunne genfortælle dem uafhængigt af hinanden. 

Under den naive og ureflekterede læsning af de transskriberede interview med sygeplejerskerne, 

lyttede jeg til optagelsen af interviewene. Derefter læste jeg de transskriberede observationstekster 

af 1. indlæggelsessamtale, 2. den første gang patienten skulle ud af sengen efter operationen, og 3. 

udskrivelsessamtalen i umiddelbar tilknytning til afspilningen og gennemlæsningen af det interview 

af den sygeplejerske, som varetog seancen. Denne fremgangsmåde blev anvendt, fordi jeg ønskede 

at indfange og genkalde mig originaliteten i sygeplejerskernes toneleje, udtryk og stemningsleje, 

samt genkalde mig stemningen fra selve observationsseancerne.  

5.2  Anden fase  

I denne fase opdelte jeg teksten i meningsenheder. Jeg læste alle tekster ophyggeligt igennem, og 

hver gang indholdet ændrede sig, markerede jeg dette i teksten. Dette illustreres i denne tekstdel fra 

interviewet med sygeplejerske C: 

Meningsenhed 1. [Jeg er positiv fordi XX også er det – ved nogle patienter der ser rigtig sort på det 

kan jeg godt finde på at støtte dem i det, men XX var faktiske meget positiv og hun ville bare gerne 

hjem og have det til at fungere ] Meningsenhed 2. [og så tror jeg også bare det er sådan som jeg er 

som person] Meningsenhed 3. det er da vigtigt at man som sygeplejerske udstråler, det her skal vi 

nok få til at fungere. I 1. meningsenhed spejler sygeplejersken sig i patientens udtryk. I 2. 

meningsenhed taler sygeplejersken om personlige karaktertræk og i 3. meningsenhed tales om 

sygeplejerskens opgave.  
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Således gennemgik jeg de transskriberede tekster fra både observationerne og interviewene. Derved 

opsplittede jeg teksterne i utallige dele. Efterfølgende inddelte jeg delene i mindre klynger (clusters) 

af mening. Herefter opstartede en omfattende og tidskrævende proces, men også den egentlige 

analyse. Jeg satte ord på hver enkelt meningsenheds tavse betydning, med udgangspunkt i 

fænomenet relationen mellem patient XX og sygeplejerskerne, ved at stille spørgsmålene ”Hvad 

bliver der sagt?”, ”Hvordan bliver det sagt?”, ”Hvad er indholdet, og især hvad er betydningen? ” 

(48). 

Jeg greb det an ud fra de enkelte situationer 1. indlæggelsessamtalen, 2. den første gang, patienten 

skulle ud af sengen efter operationen, og 3. udskrivelsessamtalen. Dvs. den første del af analysen 

lavede jeg på observationerne alene. Derefter koblede jeg interviewene på. Dette er illustreret i 

nedenstående skema med et eksempel fra ”den første gang, patienten skal ud af sengen efter 

operationen”.  
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Figur 3. Skema der viser bearbejning af meningsbetydninger 
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i interviewet af 

sygeplejersken?  

Spl. 2 har konsekvent 

sin hånd på XX`s 

skulder  

Den høje gangvogn 

køres ned så den 

passer til pt hun 

rejser sig gang 

vognen hæves så den 

passer i højden 

støttes af begge spl - 

#benene er lidt 

tunge# uha hvor er 

jeg træt og svimmel 

# 

Pt sætter sig igen Spl 

1 har brækbakken i 

hånden og rækker 

den til pt.  

#i må gerne grine af 

mig # v bøvser et pat 

gange # det var bedre 

– hjalp det begge spl. 

står stille og venter  

Nu er det bedre # pt 

rejser sig igen og går 

5 - 6 skridt og så 

tilbage igen – ”Det 

var flot ” 

 

Spl arbejde ordløst 

sammen  

 

 

 

 

Giver udtryk for 

ubehag  

 

 

 

Positiv og 

humoristisk tone  

 

Tålmodighed  

 

Ros  

Patienten støttes til at 

formå, at 

gennemfører 

mobiliseringen trods 

ubehag  

Kunnen som 

intuition – håndelag 

erfaring og kliniske 

blik  

Positiv tone  

 

Tryghed og nærvær 

 

 

 

 

 

Anerkendelse  

Kommer med 

erfaringen – ligger 

som tavs og 

implicit viden som 

sygeplejerske ikke 

tænker over men 

gør reflektorisk  

Det er med til at 

gøre patienten tryg  

Bruges som klinisk 

vejleding  

 

Lader sig lede af 

intuitionen  

 

 

Hånden på hendes 

skulder - det er 

sådan æh… 

ubevidst - at hun 

ved at jeg er der – 

jeg er ikke sådan 

berøringsangst - 

altså har jeg det 

også sådan lidt så 

kan jeg mærke, hvis 

hun forsvandt – 

altså satte sig ned 

eller glider væk  

Ja det kan jeg godt 

lide og jeg tror man 

mærker sig lidt 

frem er det en der 

bryder sig om det 

eller ej – ja det 

falder mig bare 

naturligt  

  

Syntese 

Den fælles 
betydning for 
relationen i 

mellem patient og 
sygeplejersker

fra interviewet og 
observationen   
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På denne vis gennemgås og bearbejdes alt transskriberet materiale. Denne proces resulterede i tre 

skemaer på hver 10 sider for de tre seancer (bilag 9-10-11).  

 

5.3  Tredje fase  

I denne fase er hensigten at samle de meningsenheder, der ser ud til at have relation til hinanden i et 

midlertidigt net af betydningsenheder, for at gøre det muligt at få et indledende overblik over 

vigtige betydninger og deres indbyrdes relationer (54). Således dannede jeg klynger af mening. Som 

eksempel på denne proces beskrives her, hvordan klyngen ”XX’s arbejdsidentitet” dannedes : 

”hun er så sød hun gik og hjalp de andre patienter på stuen med at få saftevand – hun var jo 

klart en af de gode - hun spiller lidt overskudsagtig”  

”jeg har jo flere gange også været efter hende bare de har aftner om at nu skal hun lige altså 

hun er jo meget hurtig - hun kender jo systemet hun er jo inde og hjælpe alle og med det 

samme der kommer en patient tilbage fra opvågningen - så står hun jo indover”  

Denne klynge, ”arbejdsidentitet”, indgår endeligt i konstituenten ”Den gode patient”. 

Udfordringen var åbent og reflekteret at forholde sig objektivt og afventende til tekstmaterialet og 

gennem en ”tøjlet tilgang” at lade meningsstrukturerne træde frem. Ifølge Dahlberg et al. (43) kan 

denne udfordring, ”den tøjlede tilgang”, imødekommes ved et dybdegående kendskab til de data, 

der indgår undersøgelsen – altså de transskriberede tekster fra observationerne 1. 

indlæggelsessamtalen, 2. den første gang, patienten skal udaf sengen efter operationen, og 3. 

udskrivelsessamtalen, samt interviewene med de 3 sygeplejersker. Endvidere er det væsentligt at 

bevarer åbenheden og lade mulighederne stå åbne så længe som muligt. Klynger af meninger blev 

skiftevis holdt op imod hinanden. Indledningsvis opererede jeg med 28 klynger, der ved 

bearbejdning reduceredes til 16 klynger, der endeligt udmundede i konstituenterne. I processen 

”vandrede” jeg systematisk refleksivt frem og tilbage i teksterne. Den bærende ide var at forholde 

sig åbent og være villig til at ændre i grupperingerne, indtil der blev dannet et mønster, som beskrev 

relationen mellem XX og sygeplejerskerne. Processen er således cirkulær og ikke skematisk. Det er 

vigtigt at fokusere på at få betydningen og ikke indholdet frem i dataanalysen (43,48). I 

afslutningen af fase 3 træder fænomenets essens og de essentielle menings konstituenter frem, 

hvilket præsenteres i næste fase.  
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5.4  Fjerde fase 

I denne fase afsluttes analysen, ved at de forskellige konstituenter i fænomenet ” relationen mellem 

XX og sygeplejersker” og deres indbyrdes relation beskrives.  

Disse konstituenter, som er fænomenets bestanddele, danner tilsammen fænomenets essens. Denne 

fase forudsætter en konstant bevægelse mellem helheden og de enkelte dele i data. Den endelige 

beskrivelse af essensen og dens konstituenter skal ideelt set baseres på alle data med relation til 

fænomenet relationen mellem XX og sygeplejersker. I formuleringen af essensen og konstituenterne 

er det vigtigt at ramme et abstraktionsniveau, der passer til fænomenet, idet essensen skal afspejle 

fænomenet og dets kontekst.  

6  Undersøge fund 

6.1  Essensen af relationen mellem XX og sygeplejersker under det accelererede 

indlæggelsesforløb 

Den essentielle mening af relationen mellem colorectalcancerpatient XX og sygeplejersker under 

det accelererede indlæggelses foldes ud i de fire konstituenter 

 At skabe et fælles rum omkring relationen 

 Sygeplejerskernes kundskaber og positive tone 

 Den gode patient 

 Det gælder om at holde tungen lige i munden 

Konstituenterne er indbyrdes forbundet og afhængige af hinanden. Essensen af fænomenet 

”relationen mellem patient og sygeplejerskerne” vil således brase sammen, såfremt der fjernes en af 

konstituenterne (43). Konstituenterne træder frem med forskellig vægt afhængigt af, om relationen 

udspiller sig 1. indlæggelsessamtalen, 2. første gang ude af sengen efter operationen eller i 3. 

udskrivelsessamtalen. Som det fremgår, var det på baggrund af datamaterialet og analysen ikke 

muligt for mig at få øje på den egentlige essens, men muligt at danne konstituenterne, der udgør den 

essentielle mening. 
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Figur 4. Essensens af fænomenet relationen, som den udfoldes mellem patient og 

sygeplejersker. 

  

 

 

Figuren visualiserer det indbyrdes forhold, der er imellem konstituenterne, og at de tilsammen 

udgør essensen af relationen imellem patient XX og sygeplejerskerne under det accelererede 

indlæggelsesforløb.  

6.2  Den essentielle mening af relationen mellem patienten XX med colorectal 

cancer og sygeplejersker under det accelererede indlæggelsesforløb  

Dette uforanderlige i relationens udfoldelse imellem patienten og sygeplejerskerne er bestræbelse 

fra begges sider på at skabe et fælles rum omkring relationen. At skabe et fælles rum skal forstås 

både ift. de konkrete fysiske rammer og det personlige rum, der er imellem XX og sygeplejersker 

via øjenkontakten – udtrykket og sansningen. Den helt nære relation mellem patient og 

At skabe et fælles 
rum omkring 

relationen

Sygeplejerskens 
kundskaber og 
positive tone

Det gælder om at 
holde tungen lige i 

munden 

Den gode patient 



31 
 

sygeplejerske er mulig at skabe, og den opstår, når de fysiske rammer, tiden og sygeplejerskens 

tilgang tillade dette.  

6.3  At skabe et fælles rum omkring relationen 

Der er tre væsentlige dimensioner i at skabe det fælles rum omkring relationen. De fysiske rammers 

betydning og kendskabet til hinanden,  dermed de personlige skabte relationers indflydelse. 

Dannelse og det at være i relationen kræver en vis uforstyrrethed og ro, hvilket de fysiske rammer 

tilgodeser i indlæggelses- og udskrivelsessamtalerne. Første gang patienten skal ud af sengen efter 

operationen, foregår det på en 6 mandsstue, hvor forhæng trækkes rundt om sengen, som skaber en 

lydgennemtrængelig men visuel markering af et rum. Disse dimensioner foldes ud ved hjælp af 

citater fra interviewene af sygeplejerskerne og observationerne af indlæggelsessamtalen, den første 

gang patienten skulle ud af sengen efter operationen og udskrivelsessamtalen.  

Sygeplejersken forsøger, at skabe et rum om relationen på 6 mandsstuen ved at trække forhæng 

rundt om sengen og ved at give patienten sin fulde opmærksomhed.  

Spl. B: ”Jamen altså jeg prøver at sige at det er vores rum inde bag ved forhængene – og hvis hun 

(XX) har brug for at komme af med noget – så…..… altså vi kan jo ikke tage hende andre steder hen 

hun kan jo ikke komme op af sin seng ***Man godt mærke, at der bliver stille omkring en og at de 

andre patienter lytter. Det kan jeg lukke ude og koncentrere mig om hende”.  

Hvorvidt patienten XX er i stand til at lægge samme distance til, at medpatienterne kan høre hvert 

ord der bliver sagt, er ikke undersøgt i dette studie. Men at uforstyrrethed og ro i rummet gør en 

forskel i relationen, træder frem under udskrivelsessamtalen, der foregik i dagligstuen uden 

forstyrrelser og bag en lukket dør.  

Spl. C: ” Det bliver det en samtale en dialog mere end, hvis jeg skal sidde på 6 mandsstuen og at 

det skal gå hurtigt, som jeg ellers normalt gør. Det kan også fungere fint, så trækker man 

gardinerne for og så sætter man sig sammen med patienten, men det bliver lidt mere - her er din 

medicin og så skal du huske det – det bliver lidt mere kontant lidt mere mekanisk”.  

Uforstyrrethed beskrives her som en mulighed for at skabe en dybere relation med rum for dialog 

imellem XX og sygeplejersken, som er med til at bringe mere nærvær i relationen, hvorimod 

relationen mellem patient og sygeplejerske bag forhængene let bliver mere overfladisk, 

informationspræget og kommer til at dreje sig om faktuelle forhold. Dette falder i tråd med 
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observationen af, at XX under udskrivelsessamtalen talte frit fra leveren om de andre ”tissedamer” 

der holdt XX vågen om natten. Ligeledes fortalte XX grædende om, at hun troede hendes dybe sorg 

over at have mistet sin mor var årsagen til, at hun havde fået kræft. Relationen mellem patienten og 

sygeplejersken kan beskrives som båret af tillid og nærvær i denne situation.  

En anden dimension af at skabe et fælles rum omkring relationen mellem XX og sygeplejerske 

træder frem i sygeplejerskens ønske om at vide ”noget” om det menneske, hun passer.  

Spl. B: ”Det betyder noget for mig at kende mennesket bag det hvide tøj – jeg skal altid lige have 

noget af vide om dem - det giver noget andet at tale om end bare sygdom *** niecerne og resten af 

familien lærte jeg at kende meget bedre dagen efter”.  

I sygeplejerskens fortælling fremtræder som vigtigt og betydningsfuldt  at XX`s personlige 

dagligdag bringes ind i relationen, i form af fortællingen om niecerne imellem XX og 

sygeplejersken. Det er med til at give sygeplejerskens arbejde mening.  

Det at følge patienten gennem et forløb betyder noget sygeplejersken:  

Spl. B: ”Jeg stikker altid hovedet ind, selv om det ikke er mig, der passer dem – kan jeg ikke lige 

lade være med at høre om hvordan er det så gået.”. 

Disse overvejelser og handlinger beskriver, at sygeplejersken ønsker at vide, hvordan det går den 

patient, hun passer. Et ønske, der træder frem på baggrund af hendes dannede personlige relationer 

til XX, som hun forsøger at bevarer. Spl. B`s evne til at se mennesket bag det hvide hospitalstøj 

træder frem som hendes drivkraft. Hendes handlinger kan beskrives som en dybere interesse for det 

andet menneske end blot den faglige interesse. Sygeplejerskens dybere interesse mærker patienten, 

idet jeg observerede, at XX smilende og meget detaljeret fortalte om sine små niecer, da hun atter 

ligger i sengen efter den første mobilisering efter operationen. 

Sygeplejerskerne kan opleve de strukturelle rammer som en forhindring, der mindsker 

sammenhængen for sygeplejersken:  

Spl. B: ”Ja den patient XX vi så den aften har jeg ikke set siden, – så jeg ved ikke hvordan det er 

gået med hende Det kan godt være sådan lidt - at man sådan skal slippe dem – passer det? går det 

nu?”. 
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 Spl. C: ”Jeg synes det er helt hul i hovedet at vi ikke passer den samme patient igennem et 

indlæggelsesforløb - jeg har prøvet om det kan laves om, men det er svært når det har været sådan i 

mange år”. 

Der beskrives altså her, at strukturelle forhold er med til at hindre et dybere kendskab til patienten. 

Dette står i kontrast til, at sygeplejersken beskriver det forhold, at når XX og sygeplejersken kender 

hinanden, dannes der grobund for udfoldelse af en dybere relation, der bibringer sygeplejersken en 

tilfredshedsfølelse og gør hendes arbejde lettere.  

Spil C ”Jeg kan også mærke det er federe, at passe en patient, hvor man kan mærke at der er kemi 

og man kommer i dybden med tingene – og jeg kendte jo XX. Jeg synes er meget lettere når man er 

godt inde i en patientsituation. Jo tættere du kommer på patienterne jo mere du kan få lov til at 

være fuldstændig omkring dem jo bedre bliver det jo bare for alle*** patienten er bare så tryg, når 

de kan se et kendt ansigt – det er noget helt andet”. 

Relationen mellem XX og sygeplejersken beskrives som mere personlig, de kommer til at betyder 

noget for hinanden. De skabte personlige relationer imellem patient og sygeplejersken bringer 

mening ind i sygeplejerskens arbejde. Patienten XX optræder i relationen mellem hende og 

sygeplejersken som værende mere tryg ved at møde et kendt ansigt. Hvilket falder i tråd med den 

observation, at patienten XX kontinuerligt forsøger at sætte ansigt på de næste personaler, hun vil 

møde under indlæggelsesforløb. Dette gør, at hun stiller spørgsmål som ” Er du der, når jeg 

kommer tilbage på afdelingen efter operationen? XX nævner alle personaler, hun kender, ved deres 

navne. Hun søger forudsigelighed og vil gerne bevare relationerne til dem, hun kender. Det 

fremtræder betydningsfuldt og vigtigt for relationens udfoldelse, at kende hinanden for både patient 

og sygeplejerske.  

6.4  Sygeplejerskens kundskaber og positive tone  

Der træder flere dimensioner frem af sygeplejerskernes kunnen i form af deres intuitive, etiske, 

reflektoriske, praktiske og teoretisk kundskaber. Disse kundskaber udfolder sig og interagerer på 

forskellig vis i relationen mellem patient XX og sygeplejerskerne. Sygeplejerskernes bruger 

overvejede en opmuntrende og positiv tone i relationen til XX. Den positive tone er med til at 

indgyde livsmod og optimisme i forhold til XX’s restitution. På den anden side kan 

sygeplejerskernes positive tone fungere som en stopklods for dybere samtaler. Hvilket betyder, at 

en opmuntrende og positiv tone har en dobbelttydig indflydelse på relationen. De uformelle 
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spilleregler, der er inden for rammerne af det fælles skabte rum, træder frem, i og med at 

sygeplejersken bruger en positiv tone.  

Når sygeplejersken udfolder sine kundskaber, ledsages de oftest af en positiv og opmuntrende tone. 

Der er flere kundskaber i spil den første gang, XX skal ud af sengen efter operationen. Især 

sygeplejerskens tavse kundskaber viser sig tydeligt ved den enkle handling, at sygeplejersken 

konsekvent holder sin hånd på XX`s skulder under mobiliseringen.  

Spl. B: ”Hånden på hendes skulder – det er sådan helt … æh ubevidst – at hun så ved at jeg er der, 

jeg er ikke sådan berøringsangst altså og jeg har det også sådan lidt - At så kan jeg mærke hvis hun 

forsvandt, altså satte sig ned eller et eller andet ja det kan jeg godt lide og jeg tror man mærker sig 

også lidt frem om det er en der bryder sig om det eller ej – ja … det falder mig bare naturlig”.  

Sygeplejersken beskriver altså her, at hun lader sig intuitivt lede af sin fornemmelse af, om XX kan 

lide hendes berøring i denne relation. Hendes praktiske og teoretiske kunnen synliggøres ved, at hun 

bruger sin hånd som klinisk instrument. Hun kan hurtigt gribe ind, såfremt XX ”forsvandt” (bliver 

dårlig eller besvimer). Sygeplejersken er ubevidst om denne manøvre, ”hånden på XX`s skulder”, 

handlingen er således ”tavs” og implicit indlejret i sygeplejerskens bevægemønster. Det ubevidste 

bevægemønster beror på praktisk erfaring, der viser noget om sygeplejerskens forståelse af at 

omgås patienter. I denne forbindelse betyder sygeplejerskens kunnen, at relationen præges af tillid, 

tryghed og nærvær. Dette baserer jeg på observationen af, at XX følger sygeplejerskens 

instruktioner umiddelbart. XX smiler og småsnakker under mobiliseringen og hviler ind imellem sit 

hoved mod sygeplejerskernes arm eller brystkasse.  

Sygeplejersken roser kontinuerligt og kommenterer patientens handlinger i positive vendinger. Efter 

at XX har gået 5-6 skridt kommenteres det med ”det var flot” – ” nu har du næsten været oppe 

mere end et kvarter det er mere end vi forventer”. Stemningen krydres med humoristiske 

bemærkninger. Det drejer sig mobiliseringen – en konkret opgave – og målet med den træder 

tydeligt frem. Det er en nødvendighed, at patienten skal op, hvilket for relationen mellem XX og 

sygeplejersken betyder, at fokus er på det fysiske aspekt og den fælles sag, at XX skal ud af sengen 

første gang efter operationen.  

Sygeplejerskernes teoretiske og praktiske kundskaber er i spil gennem de postoperative 

observationer, som sygeplejerskerne foretager og agerer i forhold til. XX`s behov klarlægges ved 

spørgsmål som ”Føler du smerter? Er du tørstig? Har du kvalme? Forbindinger checkes for 
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gennemsivninger og ledsages af bemærkninger som ”stomien ser fin ud – en fin lille model”. 

Observationer, der indgår som en del af sygeplejersken samlede overblik over XX`s postoperative 

tilstand. Ved mobiliseringen af XX har sygeplejersken en brækbakke i den ene hånd, selvom XX 

svarede benægtende i forhold til at have kvalme. Denne fremsynethed viste sig at holde stik i denne 

situation – der blev brug for brækbakken. Sygeplejersken er i stand til at støtte patienten, så hun 

formår at komme op. Ligeledes kommer sygeplejerskens etiske kunnen i spil.  

Spl. B: ”Jeg kan ikke lade være med at sætte mig selv i hendes sted fx hun skal ikke op uden at have 

underbukser på, når hun skal gå en tur inde på stuen – Blufærdighed der er nok også som man selv 

er - Jeg tror også vi kollegaer er meget enige om – nu ruller vi lige gardinerne for”.  

Sygeplejerskens handlinger afspejler her det etiske element, der bringes ind i relationen imellem 

dem, ved at hun værner om XX`s blufærdighed ud fra egne forestilling om ubehag - en sætten sig i 

den andens sted, og ud fra vedtagne normer på afdelingen. Sygeplejerskens beskyttelse af XX’s 

blufærdighed bringer altså en ligeværdighed ind i relationen mellem dem og understreger 

bestræbelsen på at danne det fælles rum omkring relationen.  

Idet patienten XX græder, træder sygeplejerskernes refleksive kunnen frem. XX ’s gråd tages som 

et godt tegn, på baggrund af deres kendskab til XX. Det kommer bl.a. til udtryk i 

indlæggelsessamtalen, hvor XX græder flere gange og giver udtryk for sin bekymring over det, hun 

nu skal igennem.  

Spl. A ” Det er rart at hun reagerer – hun kunne måske godt virke ved 2. ambulante samtale som  

om at det slet ikke – hun grinte og det hele det var bare uha altså - hvor man godt kunne se at hun  

var rigtig godt nervøs– nu havde hun fået lov til at tænke over det i nogle dage”.  

Sygeplejerskens refleksive evne bibringer hende mere forståelse af XX’s situation. Under 

observationen af indlæggelsessamtalen bemærker jeg, at sygeplejersken holder en lille pause og 

lytter uden at spørge ind, når XX græder. Sygeplejersken inviterer ikke patienten til at uddybe på 

trods af hendes refleksive tanker om XX’s situation. Sygeplejersken fortsætter efter kort tid  

gennemgangen af skemaet. Relationen mellem patienten XX og sygeplejersken kommer derfor 

primært til at dreje sig om at komme igennem skemaet. 

Sygeplejerskens intuitive og refleksive kunnen træder frem og får en anden betydning for relationen 

mellem patient XX og sygeplejersken.  
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Spl. C: ”Jeg kan godt se at hun får blanke øjne når jeg siger – hvad så XX - hvordan har du det og 

sådan noget – der var ikke ja… rigtig tid og rum til det vi kunne ikke rigtig komme til at få den snak 

om det før under selve udskrivelsessamtalen i daglig stuen? Og så kunne jo jeg mærke, at hun gerne 

ville snakke med mig – det har hun gerne villet alle de dage jeg har passet hende”. 

Sygeplejersken fornemmer intuitivt, at XX gerne vil tale med hende og hun ser også synlige tegn 

(blanke øjne) på at XX bærer på noget følelsesmæssigt, hun gerne vil dele med netop denne 

sygeplejerske. Sygeplejersken har passet XX et par dage, derved har XX og sygeplejerske C 

kendskab til hinanden. Det intuitive og refleksive indtryk er med til at styrke sygeplejerskens 

vurderingsgrundlag – sygeplejersken har blik for, hvordan patienten har det, hvilket igen bidrager 

til, at XX føler sig set og taget alvorligt. Hvilket falder i tråd med observationen af, at XX under 

udskrivelsessamtalen fortæller netop denne sygeplejerske om hendes dybe sorg over at have mistet 

sin mor. Derved bringes XX`s eksistentielle overvejelser ind i relationen mellem XX og 

sygeplejersken. 

Sygeplejerskerne takler patientens gråd forskelligt – under indlæggelsessamtalen træder standardens 

krav tydeligt frem, hvorimod den under udskrivelsessamtalen ikke var fremtrædende. 

Sygeplejerskernes reaktion på deres refleksive kunnen kommer derfor forskelligt til udtryk i 

relationen mellem patienten og dem.  

Sygeplejerskerne fungerer som en vidensbank – en kender af systemet, dets regler og procedurer. 

Sygeplejerskerne kender standarden og det regime, der gælder for det accelererede 

indlæggelsesforløb, og er således nøglen til praktisk viden for patienten. XX stiller mange 

spørgsmål som sygeplejersken svarer på, fx ”jeg får vel stomiposerne på afdelingen? ***må min 

mand komme med helt ind på OP?*** må jeg tage min mobiltelefon med?***hvordan smager 

udtømnings midlerne?***hvis nu jeg ikke skal have kemi og stråler kan jeg så få stomien lagt 

tilbage før der er gået 3 måneder?” Sygeplejersken har således en medviden, hun øser af, som er 

baseret på hendes teoretiske og praktiske kunnen. Min fornemmelse under observationen er, at der i 

relationen mellem XX og sygeplejersker opstår en atmosfære af tillid, når sygeplejersken kan svare 

plausibelt. Denne slutning er dannet på baggrund af, at XX læner sig tilbage i stolen og lytter 

opmærksomt, nikker og kommer med små ”forståelseslyde” som ”uhm” ”jaee” og afventer næste 

punkt. Det kræver et stort erfaringsgrundlag at kunne besvare, vejlede og informere XX; det kan 

være svært at vide alt. Under observationen af indlæggelsessamtalen bemærkes det ved, at XX og 

ægtefællen bliver ved med at stille opklarende spørgsmål. De har behov for afklaring. XX læner sig 
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frem i stolen og stiller opfølgende spørgsmål som fx ”vil du så spørge operationsafdelingen, om 

min mand må komme med helt ind på operationsstuen?”. De ubesvarede spørgsmål betyder, at 

relationen mellem XX og sygeplejerske er anspændt og bliver mere usikker. Sygeplejersken (Spl. a) 

forsinkes i gennemgangen af standarden og afslutter spørgeiveren ved at sige ”nu må vi altså 

tilbage til skemaet”. En bemærkning, der beskriver at standarden sætter dagordenen og overordnet 

er styrende i relationen mellem XX og sygeplejersken i denne situation. Tidsfaktoren har en 

betydning. 

Sygeplejerskerne ser det som deres rolle at være positive i tilgangen til patienten. Denne tilgang 

deles af sygeplejerskerne. Samtalerne og interventionerne er præget af en positiv tilgang. Det kan på 

den ene side betyde, at patienten overkommer mobiliseringen, men på den anden side også hindre 

en samtale om XX’s mere eksistentielle tanker. Eksempelvis afslutter denne bemærkning af Spl. A: 

”Nej - vi stiler efter at du kan få stomien lagt tilbage efter 3 måneder” en dialog under 

udskrivelsessamtalen om bekymring over måske, at skulle have kemoterapi og strålebehandling. 

Spl. A: ”Vi er jo meget positive – altså vi nævner alle risikoer og sådan noget men vi har jo alt det 

positive med.” En positiv bemærkning kan også afslutte en samtale om eksistentielle tanker. Spl. C 

siger: ”nu vender det – snart skal du have stomien tilbage igen”, efter at XX grædende har fortalt 

om, hvorfor hun tror hun fik kræft. 

For relationen mellem XX og sygeplejersker betyder det, at der lægges en distance ind i relationen 

imellem dem. Der træder en slags usynlig grænse frem i deres forhold til hinanden – hertil går 

grænsen for, hvad der skal tales om. Det professionelle forhold træder i forgrunden og det mere 

intime forhold træder i baggrunden. Under observationerne fra ind- og udskrivelsessamtalerne 

bemærker jeg, at XX reagerer ved at læne sig tilbage i stolen og tørre øjnene, rømmer sig og atter 

ser på sygeplejersken, efter at bemærkninger som ovenstående er faldet. Det betyder, at der træder 

bestemte spilleregler frem for relationens udfoldelse  

6.5  Den gode patient 

Særligt tre dimensioner er fremtrædende i konstituenten ”den gode patient”: XX’s faglige baggrund 

som sygehjælper, der viser sig både som at være en svaghed og en styrke, hendes samarbejdsvilje 

og hendes særlige sårbarhed. Hun kender kriterierne for at være den gode patient og søger at leve op 

til dem: 
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”Jeg ved hvordan det er - jeg har været sygehjælper i 37 år på den samme afdeling”. ”Jeg var 

ernæringsansvarlig på afdelingen. XX har således særlige forudsætninger for at indgå i et 

accelereret indlæggelsesforløb, fordi hun har en omfattende viden om ernæringen. Hun ved hvordan 

en hospitalsafdeling fungerer. XX besidder faglige kundskaber, fx var hun i stand til at give sig selv 

injektion med Fragmin (blodfortyndende medicin) efter en ganske en kort instruks. Hun opfatter 

hurtigt, hvad sygeplejerskerne forklarer hende, og bruger selv fagsprogsjargon, fx latinske termer 

som vagina, og spørger: ”hvad nummer er jeg på OP programmet?”.  

Det får den betydning, at samtalerne foregår på et fagligt abstraktionsniveau imellem sygeplejerske 

og patient, så sygeplejerske-patient rollerne bliver uklare indimellem, og patienten falder ind i 

rollen som sygehjælper i stedet for patientrollen Det får betydning for relationens udfoldelse 

imellem patienten på forskellig måde, afhængigt af sygeplejerskens tilgang Dette anskueliggøres i 

de følgende beskrivelser af sygeplejerskernes måde at takle dette på.  

XX’s baggrund giver anledning til forskellige overvejelser blandt sygeplejerskerne, som igen at 

medfører forskellige påvirkninger af relationen mellem XX og sygeplejersker.  

Spl. C: ”Hun er selv sygehjælper, hun ved rigtig meget om arbejdspladsen osv. jeg tror det er hårdt 

at være fagligt uddannet inden for det her og så skal være indlagt – jeg tror virkelig det er svært – 

hun har jo en kæmpe indsigt – der er nogle gange ikke altid er gunstigt for patienten – de knækker 

ned på det *** Hun er så sød hun gik og hjalp de andre patienter på stuen med at få saftevand – hun 

var jo klart en af de gode hun havde jo hverken ondt eller noget - hun spiller lidt overskudsagtig”.  

XX træder ind i relationen med en reel frygt, hvilket tydeliggøres under udskrivelsessamtalen af 

XX’s bemærkning ”jeg ved hvordan det er”. Et udtryk, der beskriver hendes erindringer af 

sygdomsforløb, hvor hun har passet patienterne. Derfor drejer sig ikke om angst for det ukendte, 

men om en reel frygt. Dette er sygeplejersken klar over, idet at hun mener, at ”XX kan knække på 

det”. Således opfatter sygeplejersken XX som ekstra udsat og sårbar. For relationen betyder det, at 

sygeplejersken kan se bag facaden, bag det overskudsagtige. XX bliver således set igennem sin 

arbejdsidentitets maske. Sygeplejersken udtrykker sin bekymring for XX. Under observationen af 

udskrivelsessamtalen giver det sig udtryk i, at da XX taler om, at hun har let til tårer, ledsages det af 

sygeplejerskens forståelseslyde ”mmee” og ”nååee” samt en sætning som ”det er også en 

ordentligt omgang du har været igennem”. 

At XX tager sin arbejdsidentitet på sig under indlæggelsen, kan også have en anden konsekvens  
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for relationen:  

Spl. A: ” jeg har jo flere gange også været efter hende, bare de her aftener, om at nu skal hun 

”liiiiige” - altså hun er jo meget hurtig, hun kender jo systemet, hun er jo inde og hjælpe alle og er 

hen over hele tiden. Med det samme, der kommer en patient tilbage fra OP, så står hun jo indover.  

Hun ved også godt at – jeg er nødt til at være lidt skrap overfor hende – vi kan jo heldigvis grine af 

det”. 

Sygeplejersken fremstår her med autoritet ved at korrigere XX og ser ikke umiddelbar ind bag XX`s 

arbejdsidentitets maske. Relationen præges af det ulige magtforhold, der forsøges mildnet med, at 

de griner af det. Sygeplejersken beskytter de  andre patienters integritet. XX’s påtagede 

arbejdsidentitets maske takles altså forskelligt af sygeplejerskerne. Dette indvirker forskelligt på 

relationen mellem XX og sygeplejerskerne og fører til nærhed eller afstand i relationen imellem 

dem. 

 XX viser samarbejdsvilje og er indstillet på leve op til de krav, der bliver stillet til hende hvilket  

dette ordspil fra indlæggelsessamtalen vidner om: 

Spl. A: Vi forventer noget mere af dig – vi vil motivere dig til at være mere med. Med mobilisering  

– også med ernæring – du vil hurtig komme af med de dræn og vi stiler med hurtig udskrivelse”.  

XX nikker flere gange og siger: ”det er jeg også selv interesseret i”.   

XX gøres klart, at relationen til sygeplejersken under indlæggelsen ventes båret af praktisk hjælp til 

mobilisering og kropslig restitution. Forventningen om XX ’s aktive medvirken og ansvar ridses op. 

Således træder spillereglerne for at leve op til rollen som den gode patient frem. Samt den rolle, 

som sygeplejersken vil indtage – for relationen betyder det, at rollerne er klart defineret fra starten 

af indlæggelsen. 

6.6  Det gælder om at holde tungen lige i munden  

Særligt tre dimensioner fremtræder i konstituenten ”Det gælder om at holde tungen lige i munden”. 

At følge standarden for det accelererede indlæggelsesforløb betyder, at der mange informationer, 

der skal gives, og procedurer, der skal gennemføres inden for en begrænset tid. Relationen mellem 

patienten XX og sygeplejerskerne kommer til at hvile på standardens krav og udspille sig ift. til den. 

Standardens krav og procedure beskrives som både en medspiller og en modspiller i relationen 

mellem XX og sygeplejerskerne Det gør det nemmere for sygeplejerskerne at agere og ”være i” 
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relationen til patienten – standarden kan bruges til at ”lægge distance” til patienten. Tidsfaktoren 

eller rettere mangel på tid bliver ofte den direkte årsag til, at standarden udvikler sig til at blive en 

modspiller for relationens udfoldelse.  

Spl. A: Det bliver også let meget febrilsk – jeg tænker også tit – hvor mange af tingene hører de 

egentligt, når det kommer til stykket – de har hørt det et par gange, men det er altså en kæmpe 

mundfuld – man kommer til at glemme – og sætte til side at det faktisk er en cancer det her og der 

er faktisk nogle ting oppe i hovedet på patienten, som også skal følge med og det har de svært ved 

når det går så hurtigt og de får så mange informationer.”. 

Der er meget, der skal nås i forhold til skemaer og procedure, som betyder at mennesket bag 

diagnosen colorectal cancer let kan glemmes og skubbes i baggrunden. Sygeplejersken er 

opmærksom på problematikken, når hun taler om det, men i kampens hede er det en svær 

balancegang, fordi sygeplejersken samtidig bliver presset af ydre strukturelle krav: ”Det er mange 

ting og så kom fys’en ind lige pludselig og stomisygeplejersken og der skal tages blodprøver – Det 

hele skal jo hænge sammen når man har et program der hedder - næste patient kl. 13”..  

 En forstyrrelse (XX’s ringende mobil) afstedkommer et brud, der kommer til at betyde, at 

sygeplejersken ikke får fat i, at patienten er særligt bange for at blive bedøvet – trods ægtefællens 

beskrivelse af det. Det drukner i XX`s tårer, forstyrrelser og punkter, der mangler at blive 

gennemgået. Sygeplejersken havde den oplevelse, at ”Hos XX var det nok mest stomien hun var 

bange for”. Det bringer et usikkerhedsmoment ind i relationen mellem XX og sygeplejersken, da 

hele XX’s problematik ikke ses og opfattes. Dette falder i tråd med observationen af, at XX blev 

optaget af en telefonsamtale om, at hendes støvler var klar til afhentning hos skomageren. Idet 

patienten valgte at besvare telefonen, valgte sygeplejersken at se hendes papirer igennem. Både 

sygeplejersken og patientens opmærksomhed blev altså rettet væk fra relationen imellem dem.  

Det at skulle følge en standard betyder, at sygeplejersken kommer oftere på sengestuen, og at det 

kræver fokus på opgaven for sygeplejersken at leve op til det og nå omkring de foreskrevne 

punkter.  

Spl. B: ”Altså jeg har nok oftere kontakten til patienterne, jeg bliver nødt til at spørge ind til alle de 

ting der står - det gør jeg selvfølgelig også med de andre, men der er meget mere fokus på, når man 

har et skemaet, som man hele tiden skal følge. - man skal være meget på mærkerne”. 
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Sygeplejersken beskriver strukturelle krav. Hendes fokus er rettet mod at leve op til standardens 

krav og skemaet, der skal udfyldes – kravene er styrende for hendes handlinger. Hun beskriver, at 

hun ser patienten igennem skemaet. Betydningen kunne være, at ”man kommer til at glemme at det 

faktisk er en cancer, det her” (Spl. A). Relationen mellem XX og sygeplejersker baseres på det 

mere mekaniske – der skal sættes krydser og dokumenteres. 

Den kompakthed, der præger det accelererede indlæggelsesforløb, og det faktum, at det ”syge” 

fjernes, betyder for sygeplejerskerne, at de bedre kan distancere sig fra patienterne følelsesmæssigt; 

de kommer ikke så tæt på  

Spl. C: ”Her da fjerner vi noget sådan helt fuldstændig konstruktivt, vi tager den syge del af tarmen 

væk eller fjerner knuden og så kører det meget på sådan lidt mere mekaniske ting. Det er også 

lettere for mig at være i det og fordi det går så hurtigt jeg kommer ikke lige så meget ind på 

patienterne det synes jeg godt det kan være hårdt at man kommer så tæt på nogle gange.” 

Det betyder for relationen mellem XX og sygeplejerskerne, at det er sagen – at få patienten igennem 

det accelererede indlæggelsesforløb – der er i fokus og er omdrejningspunktet både i samtalerne og 

interventionerne. Standardens krav kan give sygeplejersken et værn, hun kan skjule sig bag – 

relationen til patienten beskrives som mere overfladisk.  

 

7  Diskussion 

7.1  De samlede fund  

Undersøgelsens samlede analyse mundede ud en række fund, som beskrives i de følgende afsnit.  

Både patient og sygeplejersker tilstræber at skabe et fælles rum omkring relationen imellem dem. 

Sygeplejerskens faglige kundskaber udfolder sig i form af hendes intuitive, praktiske, teoretiske, 

reflektoriske og etiske kunnen. Sygeplejerskerne ser og vælger forskellige tilgange til samme 

problematik, med stor indflydelse på relationens udfoldelse til følge. Sygeplejerskernes positive 

tone virker som et tveægget sværd ind i relationen mellem XX og dem. På den ene side betyder den 

opmuntrende tone, at XX’s fysiske restitution fremmes, og på den anden side hæmmes dybere 

eksistentielle samtaler om XX’s angst ifm. cancerdiagnosen. Patienten XX optræder som den gode, 

samarbejdsvillige og særligt sårbare patient i relationen til sygeplejerskerne. Selve de fysiske 
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rammers beskaffenhed har betydning for relationens udfoldelse imellem patient og sygeplejersker. 

Standarden og regimet for det accelererede indlæggelsesforløb viser sig både som en modspiller og 

en medspiller i relationens udfoldelse – særligt tidspres har en markant negativ indflydelse. 

Standarden og regimet for det accelererede indlæggelsesforløb er med til at udstikke rammerne for 

relationens udfoldelse mellem patienten og sygeplejersker og kan bruges som et redskab til at 

distancere sig fra patienten 

På baggrund af den samlede analyse fremtræder særligt to centrale temaer, der har betydning for 

relationens udfoldelse imellem patienten og sygeplejersker. Den ene handler om sygeplejerskernes 

kunnen, tilgang og positive tone. Den anden handler om patientens og sygeplejerskernes 

bestræbelser på at skabe et fælles rum omkring relationen inden for de strukturelle rammer. 

Disse temaer vil blive diskuteret nedenfor i lyset af Kari Martinsen teori ”At se med hjertets øje” og 

Chinn & Kramer`s udlægning af ”Sygeplejens grundlæggende kundskabsmønstre”. Deres teorier er 

valgt, fordi de kan bidrage til den teoretiske udfoldelse af analysens fund. Ligeledes inddrages 

sygeplejevidenskabelige artikler i diskussionen.  

7.2  Temaet vedr. sygeplejerskernes kundskaber og positive tone  

At sygeplejersken ønsker at vide noget om mennesket bag den hvide hospitalsskjorte, i denne 

kontekst at høre om patientens niecer, samt at sygeplejersken opsøger patienten for at høre, hvordan 

det går, til trods for at hun ikke i vagten har ansvaret for patienten, beror på en interesse for det 

andet menneske, der rækker videre end den rene sygeplejefaglige interesse. Sygeplejerskens 

drivkraft synes baseret på hendes etiske kunnen. Ifølge Chinn & Kramer (42) fremtræder 

sygeplejerskens etiske kunnen på baggrund af hendes sociale værdier, normer, uformelle principper 

og teorier, som kan betegnes den moralske etiske handlemåde. Disse handlinger tilfører både 

patienten XX’s og sygeplejerskens eget virke og liv mening og dybde. Det skyldes, at patienten 

intuitivt opfatter den ægte interesse, som sygeplejerskens udviser, idet jeg observerede, at patienten 

smilende og meget detaljeret fortalte om sine små niecer. Relationen mellem dem farves altså af 

denne ægte interesse, og der bringes ”mening” ind i relationen. På denne vis ser sygeplejersken 

patienten XX igennem det, som Kari Martinsen kalder ”at se med hjertes øje”, der er båret at den 

seende følelse, der ikke objektgør patienten (10).  

Når sygeplejersken formår, at se igennem patienten XX `s påtagede arbejdsidentitets maske, betyder 

det, at XX ses i sin lidelse med sin lidelse. Netop på denne baggrund fremtræder XX som et sårbart 
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og skrøbeligt individ. (6). I den Kari Martinsen`ske terminologi stormer XX afstandsløst ind i 

sygeplejerskens øje, og sygeplejersken rammes af den spontane fordring, når hun tror på det, hun 

ser (10) s. 27. Sygeplejersken ser således XX gennem hjertets øje, hvilket får den betydning, at XX 

tør vove at sige frem og fortælle om sine eksistentielle overvejelser, som i denne kontekst 

fremtræder i XX’s fortælling om hendes dybe sorg over hendes mors død. Således er XX ikke blot 

reduceret til sin sygdom og sin diagnose: Sygeplejerskens har sat sin faglighed i sansningens 

tjeneste (ibid. s. 29). På denne baggrund træder sygeplejerskens ”etiske kunnen” ligeledes frem, 

fordi hun handler i forhold til sin bagved liggende viden og erfaring (42). Således arbejder hun ud 

fra den sygeplejeetiske retningslinje på ”at patienten skal bevare sin værdighed og integritet” (41). I 

dette tilfælde var relationens udfoldelse imellem dem hjulpet på vej af den ro og uforstyrrethed, som 

dagligstuen udgjorde under udskrivelsessamtalen. Samtidig var sygeplejerskens indre ro og evne til 

at se XX med kærlig bekymring medbetydende i relationens udfoldelse mellem XX og 

sygeplejersken. Det forhold, at hun evnende at holde øjeblikket, betød at hun blev patientens tillid 

værdig, og at patientens livsmod kan styrkes. (10) s. 34. 

Anderledes forholder det sig med ”øjet, der ser” i tilfældet, hvor sygeplejersken mener, hun må 

sætte patienten XX ”på plads” for at beskytte de andre patienters integritet. Sygeplejersken ser ikke 

igennem XX’s påtagede arbejdsidentitets maske. Sygeplejersken vælger at lader disciplinen råde, 

og denne tilgang sikrer den professionelles magtposition, fordi den professionelle kun giver sig til 

kende ved et blik til den anden. Denne objektivering af den anden er magtfuld. Det øje, der besidder 

denne kundskab, får en bevægelighed og hurtighed til at kunne ordne, registrere og systematisere 

inden for en skala eller et system. Denne kundskab tilgodeser et mål, der retter sig mod at få den 

maksimale hurtighed til at mødes med den maksimale effektivitet. Begge parter lider under denne 

tilgang – patienten kan krympe sig sammen, føle sig gennemskuet og afklædt af dette ”se-blik” – 

det registrerende øje. XX ses således ikke i sin lidelse med sin lidelse, og hendes livsmod reduceres. 

Tillige fratages sygeplejersken glæden ved at være den anden til hjælp (10).  

På baggrund af Kari Martinsens teori om betydningen af ”øjnene, der ser” har sygeplejerskernes 

respektive tilgang stor betydning for patienten XX. Udtrykket i øjet og altså måden, hvorpå 

patienten betragtes, kan medføre nærhed og øget livsmod, dvs. når patienten XX bliver set med 

hjertes øje. Det modsatte gør sig gældende, når udtrykket i sygeplejerskens øje bidrager til afstand 

og mindsker XX’s livsmod, dvs. at XX bliver set med ”det registrerende øje”. Sagt med andre ord 
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er patientens ønsker om at leve op til rollen som ”den gode patient” lettere, når patienten fyldes med 

livsmod, kontra sværere når patienten frarøves livsmod.  

 Præcis hvorledes XX opfattede og følte det i disse situationer er ikke undersøgt i dette speciale. 

Imidlertid viser Norlyks undersøgelse (7), at der godt kunne være denne betydning, fordi 

usikkerhed og angst drænede patienterne for kræfter, hvorimod en positiv og venlig stemning var 

med at indgyde livsmod, der hjalp patienterne til at ”overkomme” regimets krav.  

Analysen i denne undersøgelse viste, at patienten XX var i en særlig sårbar position på baggrund af 

hendes faglige indsigt og hendes cancerdiagnose. Tilsvarende viser forskning af Sigurgeirsdottir (55) 

og Taylor (56), at en cancerdiagnose, operationen og det at komme sig ovenpå en operationen 

tilsammen er ekstremt krævende for patienterne. Tillige viser Vilstrups (15), Worsters(16) og 

Norlyks (7) forskning, at colorectalcancerpatienter tumler med svære eksistentielle tanker under 

indlæggelsesforløbet. Dette er samstemmende med fundet i denne undersøgelse, der viste, at 

patienten havde brug opmuntrende støtte for at kunne overkomme mobilisering. Ligeledes havde 

patienten eksistentielle overvejelser, der plagede hende – tårerne lå lige under overfladen og løb 

ofte. Det krævede invitation og nærvær fra sygeplejerskens side, før patienten fortalte om sine 

eksistentielle overvejelser. Samtidig fordrede det uforstyrrede og rolige rammer omkring den skabte 

fælles relationen imellem patient og sygeplejerske.  

Analysen viser, at patientens og sygeplejerskens kendskab til hinanden var gode fundamenter for 

samtalerne. Især under udskrivelsessamtalen træder betydningen frem, idet sygeplejersken har 

passet patienten et par dage. Det er samstemmende med forskning af Lindwall (57), der viser, at 

kontinuitet i plejen og dermed kendskab til hinanden skaber mulighed for etablering af et 

omsorgsfuldt forhold og åbner mulighed for at pleje patienten på en værdig måde.  

I forbindelse med mobilisering, den første gang patienten skal ud af sengen efter operationen, 

betyder forhåndskendskabet til hinanden mindre, fordi relationen mellem patienten XX og 

sygeplejersken beror på sygeplejerskens håndværksfaglige kundskaber. Særligt sygeplejerskens 

”tavse viden” der er indlejret implicit i sygeplejerskens bevægemønstre, handlinger og lyde som 

beskrevet af Chinn og Kramer, er i spil (42). Sygeplejersken hjælper XX ud fra sin indre forståelse, 

hvilket ikke betyder, at hun er drevet af følelser alene, men ud fra lang erfaring, hvor hun har 

udviklet evnen til at ”graspe” og fange situationen i et blik (6). Analysen viste, at sygeplejersken 

handlede ud fra flere kundskaber under mobiliseringen af patienten, fx hendes intuitive kunnen, idet 
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at hun holdt sin hånd konsekvent på patientens skulder. Hun så løsninger på forhånd, som fx 

brækbakken i hendes hånd, og hun beskyttede XX’s blufærdighed ved at trække forhæng rundt om 

sengen. Ifølge Chinn og Kramer (42) kommer sygeplejerskekunst til udtryk igennem 

sygeplejerskens handlinger, adfærd og holdninger. I observationen af seancen ”første gang 

patienten skulle ud af sengen efter operationen” fremtrådte det ud fra sygeplejerskens handlinger, at 

hun vidste, hvad der skulle gøres ud fra en lang erfaringer med lignende situationer, og at hun 

kunne genkende mønstre. Hun handlede således ud fra en overvejende fleksibel og situationsbunden 

fornuft, der indbefatter både hendes etiske teoretiske og praktiske kundskaber. Sammenholdt med 

interviewet kom sygeplejerskens holdning og hvad hun fandt meningsfuldt til udtryk igennem 

hendes interesse for, hvorledes det gik patienten. Samt i den handling, at hun forsøgte at bevare 

relationen til patienten, selvom hun ikke længere ansvaret for hende senere i indlæggelsesforløbet. 

Samlet set anvender sygeplejersken altså sine kundskaber således, at der dannes sygeplejekunst. 

Dette fund er samstemmende med forskning af Uhrenfeldt (58) s. 83, der viser, at der hos 

sygeplejersken kan dannes klinisk visdom, når sygeplejerskens erfaring bygger på tænkning.  

Ifølge Kari Martinsen vokser patientens uforbeholdne tillid frem, når denne mærker sygeplejerskens 

dygtighed (6). Analysen i denne undersøgelse viste netop, at patienten udviste tillid til 

sygeplejersken, første gang hun skulle ud af sengen efter operationen. Sygeplejerskens 

opmuntrende tilgang var tillige medvirkende til, at patienten formåede at undertrykke kroppens 

følelse af ubehag, fx da hun fik kvalme under mobiliseringen. Sygeplejerskens handlinger er udtryk 

for svag paternalisme, da hendes handlinger gavner patienten mest mulig (6). Præcis hvordan 

patienten selv oplevede denne relation imellem dem er ikke undersøgt i dette speciale. Imidlertid 

fandt Norlyk (7), at patienterne opfattede det som kunst, når de blev presset fysisk, til lige nøjagtig 

det, de kunne klare, af sygeplejersken.  

7.3 Temaet at skabe et fælles rum inden for de strukturelle rammer 

Normalt foregår udskrivelsessamtalerne bag forhæng på sengestuen – forhæng, der skaber et 

imaginært men lydgennemtrængeligt rum, hvilket betyder, at situationen berøves sin intimitet. Dette 

beskrives fint af sygeplejersken, at samtaler bag forhængene på sengestuen bliver mere mekaniske 

og informativt prægede, hvorimod det mere bliver en dialog bag en lukket dørs uforstyrrethed. 

Dette er samstemmende med, at Norlyk (7) i sin undersøgelse fandt, at patienterne oplevede det at 

ligge på en 6 mandsstue som om de lå på Fredericia Banegård. Selv om personalet rullede 

forhængene omkring sengen for at skabe et rum, oplevede patienterne det som et illusorisk træk. 
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Patienterne var særdeles bevidste om, at naboen kunne høre enhver lyd og ethvert ord, der blev sagt 

inden for forhængene.  

På den anden side er forhængene med til at beskytte og værne om patienternes blufærdighed i 

forhold til på- og afklædning. Hvilket var tilfældet første gang patienten skulle op af sengen efter 

operationen, hvor sygeplejersken netop værnede om patientens blufærdighed. Sygeplejerskens 

handling kan ses på baggrund af intersubjektivitet (43), fordi sygeplejersken formåede at sætte sig i 

patientens sted og handler ud fra hendes fornemmelse. På den baggrund skabtes et mere ligeværdigt 

forhold imellem patienten og hende selv.  

Beskrivelsen af patienternes oplevelser i Norlyks undersøgelse (7) viser, at sygeplejerskernes forsøg 

på at skabe et fælles rum omkring relationen bag forhængene i forhold til samtaler er en illusion. I 

dagligdagen står sygeplejerskernes magtesløse over for de fysiske rammers begrænsning ift. den 

nære kontakt til patienterne. Konsekvensen kan blive, at sygeplejerskerne med tiden bliver ”blinde” 

overfor problematikken. Wackerhausen (59) side 22  beskriver, hvorledes ”betydningen” 

forsvinder, når et grundvilkår, som her de uhensigtsmæssige rammer, konsekvent forringer 

muligheden for intimitet. Men patienterne er som nævnt ikke blinde over for de fysiske rammers 

indvirkning, der kan medføre en følelse af at være indlagt et sted med lavt niveau for individuel 

værdighed (7). Patienternes udlægning bekræftes af Kari Martinsens beskrivelse af, at sygerummet 

er et specielt sted, der har sine egen genklang og værdighed eller uværdighed, som overføres til 

patienterne (60). Sygeplejerskerne er således oppe mod svære odds ift. at beskytte patientens 

blufærdighed og værdighed, som de sygeplejeetiske retningslinjer (41) ellers anbefaler pga. 

rummenes fysiske indretning på sengeafdelingen. 

De givne fysiske rammer kan betyde, at ”det registrerende øje” får lettere spil. Vil sygeplejersken se 

patienten ”med hjertets øje,” kræver det bestræbelse og noget ekstra af hende. Således har afstand 

mere end nærvær lettere vilkår for at opstå i relationen mellem patient og sygeplejerske.  

Analysen viste, at relationen mellem patienten XX og sygeplejerskerne har nemmere ved at udfolde 

sig i uforstyrrethed og i rolige omgivelser. Men selv i rolige omgivelser kan relationens udfoldelse 

mellem XX og sygeplejerske blive udfordret, fordi der skal nås meget på kort tid. Standardens 

skema skal gennemgås, og de præoperative forberedelser skal være i orden til dagen efter. Dette 

tvinger sygeplejersken ud i at se patienten XX gennem skemaet – det registrerende øje træder 

således i forgrunden, og hjertets øje tvinges i baggrunden (10). I lighed med Norlyks undersøgelse 
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træder spændingsforholdet mellem de evidensbaserede krav, standarden stiller, og hensynet til den 

individuelle patient således frem (7). At være korrekt forberedt på operation er i patientens interesse 

og af stor vigtighed. Men denne undersøgelse viser, at den korte tid, der er til rådighed, er en 

væsentligt hæmmende faktor for både sygeplejersker og patient XX. Standarden udvikler sig til en 

modspiller i relationens udfoldelse på baggrund af eksemplet, hvor sygeplejersken ikke får fat i at 

patienten, udover at være bange for at skulle have stomi, ligeledes er bange for ikke at vågne op 

efter narkosen. Det sker, fordi sygeplejerskernes blik nagles på målopfyldelsen (10) s. 39. 

Sygeplejerskens refleksive overvejelser over patient XX’s gråd fra selve interviewet viser, at 

sygeplejersken ”rammes af” det, hun ser, men de strukturelle rammer hindrer sygeplejersken i at 

følge disse indskydelser. Relationen mellem XX og sygeplejersken bliver således præget af afstand. 

Med andre ord kan det, der udspiller sig, ligeledes beskrives ud fra Husserls intentionalitetsbegreb 

(61), at bevidstheden altid er rettet mod noget. Når sygeplejerskens opmærksomhed som her fanges 

af standardens krav, træder aspektet hensynet til patientens angst i baggrunden. Denne mekanisme 

er i spil i ovennævnte eksempel. 

Med baggrund i det ovennævnte kunne det se ud til, at Wagners (17)  fund af, at sygeplejerskerne 

var bekymrede for, om de kunne komme omkring den psykiske del af plejen i forhold til patienterne 

under det accelererede indlæggelsesforløb, viser sig at holde stik.  

At der skal nås meget på kort tid betyder ifølge Kirpal (18), at sygeplejersker udvikler forskellige 

strategier for at kunne balancere imellem konfliktende krav. I denne undersøgelse findes, at 

sygeplejerskerne bruger en positiv tone som strategi til at kontrollere situationen. Dette er med til at 

fremme XX’s hurtigere restitution ved at indgyde optimisme og livsmod, men er også med til at 

afslutte dialoger, der tyder på at kunne trække ud, og som omhandler eksistentielle overvejelser. Det 

sker med bemærkninger som fx ”vi stiler mod at du får stomien lagt tilbage efter 3 måneder” og 

”nu vender det - snart skal du have stomien lagt tilbage igen”. Altså fremtræder en positiv tone 

som strategi ift. at tilgodese den tid, der er til rådighed. Denne strategi markerer ligeledes, at 

relationen mellem XX og sygeplejersker har en slags usynlig grænse ift. til intimitet – der er altså en 

grænse for, hvor meget intimitet relationen kommer til at indeholde. Dette er sammenfaldende med 

Norlyks undersøgelse (7), hvor patienterne oplevede, at kontakten til de sundhedsprofessionelle gik 

fra nærhed til distance som det accelererede indlæggelsesforløb skred frem. Samt at patienterne 

oplevede at få praktisk støtte, men ikke støtte til eksistentielle forhold. Tillige viser analysen i dette 
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speciale at standarden kan bruges som et redskab til at skabe distance imellem patienten med 

colorectalcancer  og sygeplejerskerne.  

7.4  Afrunding af diskussionen 

På baggrund af analysen og diskussionen træder konturerne af tre forskellige typer af sygeplejersker 

frem. De har dog det til fælles, at de alle anvender en positiv tone som strategi for at balancere i 

forhold til konfliktende krav, som det at skulle følge standarden for det accelererede 

indlæggelsesforløb kan medføre. Ligeledes ”rammes” de alle af patientens XX særlige sårbarhed og 

tårer, men reagerer forskelligt på det.  

Sygeplejerskerne har forskellige erfaringsgrundlag qua deres anciennitet.  

Sygeplejersken med den længste anciennitet udviser det, Kari Martinsen kalder personorienteret 

professionalitet, idet hun formår at se patienten både gennem hjertets øje og det registrerede øje på 

samme tid. (38). Således var hun i stand til at udfolde sygeplejekunst som beskrevet af Chinn & 

Kramer (42). Hun har en pragmatisk tilgang, fordi hun søger at få det bedste ud af de strukturelle 

rammer, der er, og finder omveje, så hun kan yde den sygepleje, hun finder meningsfuld.  

Sygeplejersken med den mellemlange anciennitet er dygtig til at opfylde de strukturelle krav som 

det at leve op til standardens og den tidsmæssige ramme kræver. Hun ser overvejende med det 

registrerende øje (10). Det individuelle hensyn til patienten træder derfor i baggrunden, hvorfor 

relationen imellem dem bliver mere præget af afstand. Hun har en tilpasningsparat tilgang,  

Sygeplejersken med den korteste anciennitet er optaget af at danne meningsfulde relationer til 

patienten, som betyder, at patienten tør vove sig frem og fortælle om sine eksistentielle 

overvejelser. Det betyder, at det individuelle hensyn til patienten træder frem og standardens krav 

træder i baggrunden. Hun ser med hjertets øje (10). Hun har en kritisk tilgang, idet hun forsøger at 

få lavet om på strukturelle forhold, hun ser som uhensigtsmæssige.  

8  Metodekritiske refleksioner  

I Reflective Lifeworld Research angives kriterierne validitet, objektivitet og generaliserbarhed, der 

skal imødekommes på tilfredsstillende vis for at undersøgelsen har nogen værdi.  
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Norlyk og Harder har i et review, ”What makes a Phenomenological Study Phenomenological” (62) 

fundet fire kriterier, der skal være opfyldt 

1. Præsentation af metodologiske og filosofiske nøglebegreber  

2. Beskrivelse af fænomenet  

3. Beskrivelse af uforanderligheden i fænomenet – dvs. fænomenets essens 

4. Beskrivelse af åbenheden igennem den metodiske proces 

Disse kriterier skal som minimum være opfyldt for at kunne kalde en undersøgelse for deskriptiv 

fænomenologisk. Denne undersøgelse lever ikke op til kravet om beskrivelse af fænomenet essens. 

Det er ikke lykkedes for mig på baggrund af datamaterialet at udlede en klar essens, men jeg når 

frem til den essentielle mening af fænomenet relationens udfoldelse imellem patienten med 

colorectalcancer og sygeplejersker, som tilsammen udgøres af de fire konstituenter. Dette kan have 

rod i flere forhold som vil blive foldet ud i det følgende. 

I anvendelse af RLR er det forskerens evne til at tøjle forforståelse bagudrettet og åbenheden 

fremadrettet, der er kunsten i at møde de videnskabelige kriterier. Self-awareness er et aspekt, der 

skal medtænkes i en undersøgelse. Som uerfaren forsker er det en udfordring at udarbejde en ren 

deskriptiv undersøgelse, hvor formålet er at indfange essensen ud fra, hvordan fænomenet er og 

viser sig, og ikke ud fra hvad sygeplejerskerne fortæller i interviewene og hvad jeg direkte 

observerede under seancerne. Det er altså betydningen, der skal frem. Derfor skal analyseteksterne 

baseres på deskriptiv tekst uden for mange citater. Det er en balanceakt, da gennemsigtigheden 

ligeledes skal tilgodeses, da der ellers kan sættes spørgsmålstegn ved fundenes validitet og 

generaliserbarhed. Denne gennemsigtighed svækkes tillige af, at jeg alene har gennemarbejdet og 

analyseret på de transskriberede tekster. Endvidere er jeg uerfaren både i interviewer- og 

observatørrollen, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvordan jeg formår den åbne dialog – 

at bevare objektiviteten og udgå at forfølge bestemte meningsstrukturer i interviewene, og ligeledes 

hvordan jeg formår at bevare objektivitet under observationerne (44). 

 Den såkaldte forskningseffekt som beskrevet af Krogstrup (50) slog igennem allerede ved 

indledningen til den første observation, endog før jeg havde hilst på patienten første gang, hvilket 

efterfølgende beskrivelser understreger: 
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”Jeg sidder på gangen i ambulatoriet og venter på sygeplejersken – længere nede ad samme gang 

sidder en kvindelig patient, der hurtigt fokuserer på mig og siger til sin mand: ”Jeg tror, det er hende 

der skal se med – se, hun skriver allerede noget ned”. Dette viste sig også at være tilfældet, og 

patienten hilser smilende på mig, da vi mødes på stuen, og siger: ”Jeg tænkte nok, det var dig, der 

skulle være med inde til samtalen”.  

Mit forsøg på at agere ”fluen på væggen” er således en illusion. 

Under et observationsstudie er en ”tøjlet” og åben tilgang vigtig – særligt som her, hvor jeg 

observerer i en kendt kontekst qua min erfaring som klinisk sygeplejerske. Ens handlinger kan 

kommer til at forekomme lige så indlysende som vand er for en fisk (43). Fx placerede jeg mig 

ubevist, således at jeg kunne se patientens øjne, derved blev patienten centrum for min observation. 

En placering, så jeg kunne se både udtrykket i sygeplejerskens og patientens øjne ville have været 

mere optimalt, da det var fænomenet relationens udfoldelse mellem dem, jeg ville udforske. Men 

min forforståelse spillede mig et pus, der betød, at jeg under observationsseancerne ubevidst 

agerede, som jeg gjorde i min tidligere kliniske praksis, hvor patienten var fokus for min 

opmærksomhed. Denne side af min adfærd var således tavs for mig selv i observationsseancerne, 

men blev tydelig og åbenbar for mig under analysefasen i forskningsprocessen. Dette eksempel 

beskriver, at forskeren skal reflektere over egen forforståelse og på egen forståelse igennem hele 

forskningsprocessen. Forskerens egen rolle skal således kontinuerligt overvejes nøje (43). 

Dahlberg et al. anbefaler ca. 15 interviews, såfremt man er uøvet interviewer, før der er grundlag for 

en undersøgelse, der har værdi i validitets-, objektivitets- og generaliseringsøjemed. Således kan mit 

mindre datamateriale ligeledes være medvirkende til,  at jeg ikke kunne udlede selve essensen af 

fænomenet relationen mellem patienten og sygeplejerskerne.  Imidlertid er der i RLR ikke tale om 

mætning, fordi  metoden er funderet i fænomenologi og hermeneutik.  RLR fastholder den 

ontologiske og epistemolologiske ide, at mening er uendelig, altid ekspanderende og forlængende i 

sig selv. Konsekvensen er, at begrebet mætning ikke eksisterer i den tænkning.  

Styrken i et fænomenologisk studie er, at det er muligt at undersøge menneskers levede erfaringer 

på baggrund af tesen om intersubjektivitet (43). 
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9  Konklusion  
Formålet med dette speciale var, inden for en fænomenologisk ramme, at undersøge hvordan 

relationen udfolder sig imellem en colorectalcancer patient og sygeplejersker under det accelererede 

indlæggelsesforløb  

Undersøgelsens afsæt er den deskriptive fænomenologi, som beskrevet i Reflective Lifeworld 

Research. En metode der er udviklet af professor Karin Dahlberg et al. (43). Denne metode blev 

valgt, fordi det var intentionen at undersøge problematikken uden at tilføre hypoteser og teori.  

Undersøgelsen er baseret på observationer af indlæggelsessamtalen, den første gang patienten skulle 

op efter operationen og udskrivelsessamtalen, der foregik omkring den samme patient, samt 

interviews med de tre sygeplejersker der var involveret i disse situationer.  

Sygeplejerskernes tilgang er forskellig idet de enten overvejende ser patienten igennem ”hjertets 

øje” eller det ”registrerende øje”, med den følge at der i relationen imellem dem opstår henholdsvis 

nærhed eller afstand. Udfoldelse af sygeplejerskekunst optræder i relationen imellem 

colorectalcancerpatienten og sygeplejersker under interventionerne.  

Sygeplejerskernes positiv tone identificeres som strategi for at imødegå konfliktende krav, idet der 

optræder en usynlig grænse for dybden af intimiteten i relationen imellem patient og sygeplejerske.  

Standarden kan bringe distance ind i relationen mellem patienten med colorectalcancer og 

sygeplejersker. og er med til at udstikke rammerne for relationens udfoldelse.  

Standarden for det accelererede indlæggelsesforløb og dets skemaer kan tage sygeplejerskernes 

opmærksomhed, da konsekvensen er objektiv synlig, såfremt der ikke dokumenteres korrekt. At 

undlade at tage individuelle hensyn til patienten har en subjektiv usynlig konsekvens.  

Der tegnede sig et ufærdigt billede af tre typer af sygeplejersker, der anlægger henholdsvis en 

pragmatisk, tilpasningsvenlig og en kritisk tilgang til vilkårene for relationens udfoldelse imellem 

patienten med colorectal cancer og sygeplejersker. 

Det er således ikke entydigt, hvordan effektiviseringen og den kortere indlæggelsestid i det 

accelererede indlæggelsesforløb indvirker på relationens udfoldelse imellem 

colorectalcancerpatienten og sygeplejerskerne. Sygeplejerskernes kundskaber, tilgang og positive 

tone og deres fælles bestræbelser på at skabe er fælles rum omkring relationen på trods af de 
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strukturelle rammer har alle indflydelse på relationens udfoldelse imellem colorectalcancerpatienten 

og sygeplejerskerne på forskellig vis.  

10   Perspektivering 
Fundene i denne undersøgelse viser, at sygeplejerskernes tilgang og kendskab til patienten er af stor 

betydning for relationens udfoldelse imellem dem og ligeledes har betydning for patientens 

restitution. Det betyder, at der bør være fokus på de mere usynlige sider af sygeplejen, som 

tydeligvis har stor betydning for patienterne, men også for sygeplejerskerne selv. Ligeledes spiller 

de strukturelle vilkår ind på relationens udfoldelse.  

Thing behandler i artiklen ”Sætter evidensen den professionelles dømmekraft ud af spil” (63)  det 

aspekt, at der ikke skelnes tilstrækkeligt imellem evidensbaseret medicinsk praksis og 

evidensbaseret sygeplejepraksis, med den konsekvens, at sygeplejefaget bliver et vedhæng til 

lægevidenskaben og at sygeplejerskeprofessionens eget faglige felt ikke udvikles. Denne 

problematik kommer ligeledes til udtryk i Seibæks artikel  (31) i og med at hun mener,  at 

sygeplejerskerne skal hæve sig op til mere en blot at være lægen hjælper.  

Undersøgelsen i dette speciale tyder på, at der ikke er balance imellem de lægelige hensyn, 

sygeplejefaglige hensyn og hensynet til den individuelle patient i forbindelse med accelererede 

indlæggelsesforløb for patienter med colorectalcancer. Således er der grobund for at diskutere, 

hvilke kriterier der skal være opfyldt for at der er gode vilkår for sygeplejens udfoldelse, samtidig 

med at der kan tages individuelle hensyn til patienterne.  

Chinn & Kramer betoner, at udvikling af ”praxis” kræver en vision af, hvilken fremtid vi ønsker os 

for sygeplejefaget (42). Dette kræver kritisk refleksion i såvel klinisk praksis som inden for den 

sygeplejevidenskabelige forskning. 
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