
________________________________________________________________________________________________ 

Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed 

Aarhus Universitet 

nr. 237/2011 

Kandidatspeciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg følte mig ikke taget om” 
- en kvalitativ undersøgelse af kvinders oplevelse af 

indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft 
 

 

af 

 

Lone Jørgensen 



 

Copyright © Lone Jørgensen og Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

Elektronisk udgivelse på http://www.folkesundhed.au.dk/kandidatspecialer 

ISSN 1602-1541. ISBN 978-87-92552-51-8 
 

Dette kandidatspeciale har i 2011 udgjort grundlaget for tildeling af  kandidatgraden i sygepleje (cand.cur.) ved Aarhus 

Universitet 

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE 

 

 

 

Navn:  Lone Jørgensen 

Modul: Kandidatspeciale 

Måned og år:  Juni 2011 

Vejleder: Birgitte S. Laursen 

Anslag:  119.910 

  

 

 

 

 

 

 

”Jeg følte mig ikke taget om” 
- en kvalitativ undersøgelse af kvinders oplevelse af 

indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft 

 

af 

 

Lone Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling for Sygeplejevidenskab 

Institut for Folkesundhed 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Aarhus Universitet 

Høegh-Guldbergs Gade 6A 

Bygning 1633 

8000 Århus C 
 



Resumé 

Indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft accelereres eller konverteres 

til ambulant pleje og behandling. Når kvinder har behov for indlæggelse, foregår den i højere 

grad på en ikke specialiseret afdeling eller på patienthotel, hvor sygeplejepersonalet ikke 

nødvendigvis har ekspertise i pleje og behandling af kvinder med brystkræft. Kvindernes 

perspektiv på indlæggelsesforløbet er ikke tilstrækkeligt undersøgt, hvorfor formålet med 

denne undersøgelse er at udforske, hvordan kvinder oplever indlæggelsesforløbet i 

forbindelse med operation for brystkræft. Metoden er en kvalitativ interviewundersøgelse af 

fem kvinder, som tager afsæt i en fænomenologisk-hermeneutisk ramme. De empiriske data 

er bearbejdet via en Ricouer inspireret analyse- og fortolkningsmetode. Diskussionen er 

funderet i Kari Martinsens omsorgstænkning, anden relevant teori og undersøgelsesresultater. 

Fundene i denne undersøgelse tyder på, at kvindernes oplevelse af indlæggelsesforløbet er 

betinget af kontekstuelle, mellemmenneskelige og individuelle forhold, og peger i retning af 

at kvinderne ikke modtager den behørige omsorg og støtte i situationen.  



Summary 

Title: ”I didn´t feel taken care of”. 

The hospitalisation process in connection with breast cancer surgery is accelerated. 

Increasingly, when the women are in need of hospitalisation it takes place at a non-specialized 

ward or at a patient hotel with a nursing staff thats lacks the expertise in treating and caring 

for women with breast cancer. The women´s view of their hospitalisation experience has not 

been sufficiently investigated, and the purpose of this study is therefore to research women´s 

experience when hospitalised in connection with a breast cancer surgery. The method is 

qualitative interviews with five women within a phenomenological-hermeneutic framework. 

The emperical material is analysed applying a Ricouer-inspired method of interpretation. The 

discussion of the empirical material is founded in Kari Martinsen´s care thinking as 

professional frame of reference, other relevant theory and results of other studies. The 

findings in this study seem to suggest that the women´s experience of their hospital stay is 

determined by contextual, interpersonal and individual relations, and indicate that the women 

do not receive the care and support appropriate for their situation.  
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1 Indledning 

De økonomiske ressourcer og nye, bedre og mere skånsomme operationsmetoder skaber en 

tendens til at accelerere patientforløb og konvertere fra indlæggelse til ambulant pleje og 

behandling (DSI, 2010). Når patienten har behov for indlæggelse, foregår den i højere grad på 

en ikke specialiseret afdeling eller på patienthotel, hvor sygeplejepersonalet ikke har 

ekspertise i pleje og behandling af kvinder med brystkræft. Ændringen i indlæggelsesforløbet 

har medført debat, idet der udtrykkes bekymring for om kvaliteten i pleje og behandling 

reduceres udfra økonomiske hensyn (De Kok, et al., 2010). Kvindernes perspektiv på 

indlæggelsesforløbet er ikke tilstrækkeligt undersøgt, hvorfor formålet med denne under-

søgelse er at udforske, hvordan kvinder oplever indlæggelsesforløbet i forbindelse med 

operation for brystkræft. Undersøgelsen kan bidrage med indsigt i og forståelse af kvindernes 

oplevelser og dermed udvikle klinisk praksis, idet undersøgelser om praksis giver mulighed 

for at afdække forhold, der gør det vanskeligt at udføre god sygepleje (Martinsen, n.d.).    

2 Baggrund for undersøgelsen 

Følgende afsnit tager udgangspunkt i tal relateret til brystkræft, hvorefter den kirurgiske 

behandling fremstilles. Efterfølgende belyses de mulige konsekvenser af sygdommen for at 

anskueliggøre undersøgelsens relevans. Næstefter ekspliciteres indlæggelsesforløbet, hvor-

efter de givne anbefalinger vedrørende sygeplejen til patienter der opereres for brystkræft 

samt anbefalinger angående organiseringen af en brystkirurgisk klinik præsenteres. Bag-

grundsbeskrivelsen leder frem til et systematisk litteraturstudie der afdækker den eksisterende 

viden om kvinders oplevelse af indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for 

brystkræft. 

2.1 Indledende litteratursøgning  

I forbindelse med udarbejdelsen af baggrundsafsnittet er der foretaget en bred littera-

tursøgning for at få et overblik over problematikken og således eksplicitere den umiddelbare 

forforståelse af emnet med henblik på at motivere for igangsættelsen af undersøgelsen.  

2.2 Brystkræft i tal 

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark og da antallet af nye 

tilfælde i 2009 var 5752, svarer det til at hver 9. danske kvinde får stillet diagnosen (SST, 

2010). Dette er en stigning på 18% i forhold til 2008, hvilket især skyldes at mammo-
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grafiscreening i højere grad er implementeret i 2009 (ibid.). Brystkræft findes også hos mænd 

men i en helt anden størrelsesorden, idet 16 mænd fik konstateret sygdommen i 2009 (ibid.). 

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af personer der lever med brystkræft er stigende og 

således anslås det, at ca. 52.106 lever med diagnosen i Danmark, fordi flere diagnostieres 

samtidig med at overlevelsen gradvis forbedres (ibid.). I Danmark har patienter med bryst-

kræft dog en større risiko for at dø af sygdommen sammenlignet med andre nordiske lande. 

Dødeligheden er kun faldet fra ca. 1500 til 1250 de sidste 15 år, hvorfor Danmark har en af de 

højeste mortalitetsrater i verden, uden at der findes nogen specifik forklaring på dette  

(Cronin-Fenton, et al., 2007). 

2.3 Behandling af brystkræft  

Behandlingen af brystkræft er kirurgisk med fjernelse af brystet (mastektomi) eller knuden 

med det omkringliggende væv (lumpektomi). I Danmark udgør andelen af lumpektomier 30% 

- 50% af det samlede antal operationer (Kroman, Christiansen, Hussain & Kehlet, 2010). 

Efter operation med lumpektomi er der dog en risiko for at nogle kvinder, efter mikro-

skopisvaret, vil blive anbefalet at få foretaget mastektomi, idet der ikke kunne opnås frie 

resektionrande ved den første operation. Operationen i brystet ledsages af et indgreb i 

armhulen for at fastslå, om der foreligger spredning til lymfeknuderne (sentinel node
1
 biopsi), 

hvilket er tilfældet hos ca. 50% af de danske kvinder (Christiansen, Kroman, Elberg & 

Hoffmann, 2007). Hvis der er spredning til lymfeknuderne i armhulen udføres axilrømning
2
 

ved den primære operation (ibid.). Mellem 6%-25% har dog behov for en sekundær operation 

i armhulen som følge af histologisvaret, fordi eventuelle metastaser ikke kunne påvises ved 

den primære operation, (Madsen, Balslev & Galatius, 2007; Kroman, Christiansen, Hussain & 

Kehlet, 2010).  

2.4 Konsekvenser af brystkræft 

Da brystkræft er en potentiel livstruende sygdom, kan det være en skræmmende oplevelse at 

få diagnosen, fordi den konfronterer kvinderne med deres egen død (Landmark & Wahl, 

2002). At være i denne situation betegnes derfor som et eksistentielt vacuum, eftersom 

                                                 
1
 Sentinel node bygger på den antagelse, at lyfedrænagen fra brystet til armhulen foregår i en bestemt rækkefølge og via 

bestemte lymfebaner. SN er de(n) første lymfeknude(r), der modtager lymfe fra brystet. Er der ikke metastaser til SN i 

armhulen, er der med stor sandsynlighed heller ikke i de øvrige (Madsen, Balslev & Galatius, 2007) 
2
 Her fjernes vævet beliggende kaudalt for vena axillaris. Normalt er der indlejret 10-20 lymfeknuder i dette væv (Kroman, 

Chriatiansen, Hussain & Kehlet, 2010) 
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kvinderne oplever lidelse på grund af ukontrollerbare tanker om døden (Landmark, 

Strandmark & Wahl, 2001; Perreault & Bourbonnais, 2005). Det betyder, at kvinderne 

oplever usikkerhed, tab af kontrol, sårbarhed, angst og frygt for om sygdommen har spredt sig 

(Schmid-Büchi, Halfens, Dassen & van der Borne, 2008), hvilket viser sig ved at 60%-99% 

oplever en vedvarende angst for om sygdommen dukker op igen (Vickberg, 2001). Selvom 

behandlingen indsættes tidligt, er der nemlig en livslang risiko for recidiv (Sarenmalm, Öhlén, 

Odén & Gaston-Johnson, 2008). 

En ph.d.-afhandling viser at kvinder, lige efter operation for brystkræft, har en væsentlig 

dårligere selvvurderet kognitiv funktion, livskvalitet og psykisk tilstand sammenlignet med 

kvinder uden kræft fra den samme befolkningsgruppe (Debress, 2008). Det betyder, at den 

følelsesmæssige situation kan have en negativ indvirkning på livskvaliteten og således 

medføre en øget risiko for mortalitet  (Hjerl, et al., 2002). Disse fund underbygges af 

resultaterne fra internationale undersøgelser, som ligeledes viser at følelsesmæssige 

bekymringer og depression kan have betydning for helbredelsen af brystkræft (Bitsika, 

Sharpley & Christie 2010; Weinberger, et al., 2010). 

Livskvaliteten er uafhængig af hvilken operationsmetode der anvendes, selvom kvinder 

opereret med mastektomi rapporterer om større ændring i bodyimage
3
 og seksualitet i negativ 

retning end kvinder, som får lavet lumpektomi (Larsson, Sandelin & Forsberg 2010). At det i 

højere grad er brystkræft som en livstruende sygdom der påvirker livskvaliteten og i mindre 

grad kropstabet eller kropsændringen, stemmer overens med fundene i andre undersøgelser 

(Landmark, Strandmark & Wahl, 2001; Emilee, Ussher & Perz, 2010). Da brystet imidlertid 

er forbundet med feminitet og sexualitet kan kropstabet eller kropsændringen betyde, at 

kvinderne føler sig mindre feminine og attraktive, hvilket kan påvirke relationen til især det 

andet køn (Landmark & Wahl 2002; Schmid-Büchi, Halfens, Dassen & van der Borne, 2008). 

Således risikerer kvinder, som oplever ændring i bodyimage og seksualitet, at miste selvtillid 

og selvværd med risiko for udvikling af depression (Sertoz, Doganavsargil & Elbi, 2009). 

Dette underbygges af andre undersøgelser der viser, at kvinder med brystkræft er signifikant 

mere depressive end normalbefolkningen (Bitsika, Sharpley & Christie, 2010; Weinberger, 

Forrester, et al., 2010). Som følge af den følelsesmæssige situation har kvinder med 

                                                 
3
 Bodyimage referer til ens følelser forbundet med kroppen, opfattelse af kroppen, dens udseende og hvordan den opleves og 

fungerer (Sertoz, et al., 2009). 
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brystkræft derfor en signifikant øget risiko for at blive indlagt på psykiatrisk hospital (Hjerl, 

et al., 2002). 

2.5 Indlæggelsesforløb for kvinder med brystkræft 

I Danmark ses en tendens til at indlæggelsestiden reduceres eller at pleje og behandling 

foregår ambulant, fordi flere internationale undersøgelser viser, at det er muligt og sikkert 

udfra et medicinsk synspunkt, men også fordi det udfra et økonomisk perspetiv er gunstigt 

(Ranieri, et al., 2004; Marla & Stallard, 2009; De Kok, et al., 2010). Den samlede 

samfundsmæssige økonomiske gevinst ved hurtigere udskrivelse er dog ikke signifikant 

lavere, idet forekomsten af depression øger risikoen for hospitalisering (Hjerl, et al., 2002; 

Oleske, Cobleigh, Phillips & Nachman, 2004; De Kok et al., 2010). Når patienterne alligevel 

har behov for indlæggelse, foregår den i stigende grad på en ikke specialiseret afdeling eller 

på patienthotel, hvilket kan betyde, at patienterne ikke har den samme mulighed for at 

modtage støtte og omsorg af et plejepersonale, som besidder en ekspertise om brystkræft og 

dens konsekvenser. Ifølge Patricia Benner (2004) udvikles ekspertise, når den professionelle 

afprøver og afklarer antagelser gennem sit praktiske arbejde, hvorved der opstår erfaring og 

således er erfaring en forudsætning for ekspertise. Når den professionelle besidder en 

ekspertviden om brystkræft og dens konsekvenser opfatter hun i højere grad situationen som 

et hele, idet hun anvender tidligere konkrete oplevelser som rettesnor. På denne måde bliver 

den professionelle bedre i stand til at se det almene, men også det specifikke i situationen 

uden at spilde tid på overvejelser af irrelevante sygeplejeinterventioner (ibid.). En indlæggelse 

på en ikke specialiseret kirurgisk afdeling eller på patienthotel kan desuden resultere i, at 

patienterne ikke i samme grad får mulighed for at dele tanker og følelser med ligesindede. Det 

synes vigtigt, at få mulighed for at være sammen med ligesindede, fordi patienterne taler med 

hinanden for at øge deres kundskaber om sygdommen. De lytter til hinanden udfra en fælles 

empirisk interesse (Album, 1996; Landmark, Strandmark & Wahl, 2002).  

2.6 Anbefalinger i forhold til pleje- og behandlingsforløbet 

Efter aftale mellem regeringen og danske regioner blev der i 2008 indført såkaldte 

pakkeforløb til patienter med brystkræft. Formålet er, at patienterne skal opleve et 

veltilrettelagt fagligt forløb uden unødig ventetid under udredning og behandling med henblik 

på at forbedre prognose og livskvalitet (SST, 2009). Pakkeforløb er et standardpatientforløb, 

der beskriver det sundhedsfaglige forløb og den organisatoriske tilrettelæggelse og danner 
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udgangspunkt for et individuelt tilrettelagt forløb (ibid). I et notat til ”Pakkeforløb for 

brystkræft” beskrives, at ”alle der diagnosticeres med en kræftsygdom har brug for viden, 

omsorg, støtte og redskaber til at håndtere det at være i et sygdomsforløb” (Sundheds-

styrelsens Kræftstyregruppen, 2008). Det er derfor vigtigt, at den sundhedsprofessionelle på 

en kompetent og engageret måde udviser indlevelse i patientens situation og er lydhør overfor 

patientens behov (ibid.). Behovene bør afdækkes tidligt i forløbet, så der opnåes et 

helhedsbillede af patientens situation for bedre at kunne yde en individuel omsorg og dermed 

sikre en målrettet intervention. Omsorgen bør bygge på tillid, åbenhed, forståelse, nærvær, 

engagement og ansvarlighed (ibid.). 

European Society of Breast Cancer Specialist (EUSOMA)
4
 anbefaler at sygeplejersker, der 

arbejder med brystkræftpatienter, bl.a bør have viden om sygdommen og behandlingen. De 

bør desuden have viden om, hvad det betyder at leve med en livstruende sygdom, 

psykosociale aspekter, følger af behandlingen som eksempelvis træthed og lymfødem, 

rehabilitering, proteser, sårpleje, smertebehandling og behandling af serom
5
 (Cataliotti, et al., 

2007). Desuden anbefaler EUSOMA, at ”all Breast Clinics must be separate and not held as 

part of a generel clinic” (EUSOMA Secretariat, 2000 s. 2291). I Sundhedsstyrelsens notat til 

Kræftplan II ekspliciteres det ligeledes, at pleje og behandling af brystkræftpatienter må 

foregå i ”rene” mammakirurgiske afdelinger (Christiansen, 2005).  

Sygeplejersker møder kvinder med brystkræft under indlæggelsen, så derfor vil det være 

nærliggende at undersøge, hvilke retningslinjer der er udarbejdet specifik for sygeplejen til 

patienter i forbindelse med operation for brystkræft 

2.7 Retningslinje for sygeplejen til patienter i forbindelse med  

      operation for brystkræft 

I 2007 blev der udarbejdet en dansk klinisk retningslinje for sygeplejen til patienter, som 

opereres for brystkræft (Enhed for Perioperativ Sygepleje, 2007). Den er udarbejdet af 

”Enhed for Perioperativ Sygepleje”
6
 i samråd med udvalgte sygeplejersker på alle bryst-

kirurgiske klinikker i Danmark. I retningslinjen er der taget udgangspunkt i den tilgænglige 

evidens, sygeplejerskernes erfaring og patientperspektivet (ibid.). 

                                                 
4
 EUSOMA har til formål at forbedre pleje og behandling til brystkræftpatienter i Europa og resten af verden 

www.eusoma.org.  
5
 En væske der ophobes i armhulen, lumpektomi- eller mastektomikaviteten. 

6
 Enhed for Perioeretiv Sygepleje startede i 2004  et landsdækkende udviklings/innovationsprojekt med det formål at fremme 

processen med accelerede operationsforløb 

http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Enheder+paa+tvaers/Enhed+for+Perioperativ+Sygepleje/ 

http://www.eusoma.org/
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I retningslinjen anbefales, at den postoperative indlæggelsestid er 1-2 dage, men det fremgår 

ikke om selve indlæggelsen bør foregår i en specialiseret afdeling, hvorimod det fremføres at 

operationen bør finde sted på en specialafdeling. Der argumenteres for den nævnte 

indlæggelsestid, fordi der udfra et biomedicinsk perspektiv ikke er grundlag for længere 

indlæggelse (Kehlet & Dahl, 2003). 

Undervisning og samtaler med patienten bør tilpasses patientens ønsker og må tage 

udgangspunkt i den enkeltes livssituation før diagnosen (Enhed for Perioperativ Sygepleje, 

2007). Der bør udleveres skriftlig materiale, som følges op af en mundtlig individuel 

information/samtale, der tage afsæt i patientens ressourcer. Det anbefales, at samtalen 

eksempelvis indeholder følgende områder: støtte i forhold til at være alene med en 

kræftdiagnose, kroppens ændring/reaktion, støtte til nyorientering samt støtte til etablering af 

sociale relationer (ibid.). Patienterne bør modtage en individuel pleje, som tager 

udgangspunkt i deres behov for psykosocial omsorg og behovene bør vurderes tidligt i 

forløbet. Det pointeres, at den psykosociale omsorg ikke bør undervurderes efter en 

brystbevarende operation. Derudover anbefales det, at sygeplejersker har viden om 

patientgruppen, patientforløbet, bodyimage, proteser/makeup og professionel adfærd for 

således at hjælpe patienten til en forståelse af sygdommens indvirkning på bodyimage, 

seksualitet og relationen til partneren. Sygeplejersken bør desuden besidde en viden om 

smertebehandling, sårpleje, drænbehandling og komplikationer som blødning og infektion. 

Derudover anbefales, at sygeplejersken vurderer om patienten kan håndtere situationen med 

dræn hjemme, afdækker om der er udleveret midlertidig protese og instrueret i skulder/-

armøvelser, men også om patienten er sufficient smertedækket, psykisk klar og om der er en 

plan for det videre forløb (ibid.). Det er ikke nærmere defineret, hvad der forståes ved psykisk 

klar. 

2.8 Sammenfatning 

Baggrundsbeskrivelsen viser, at brystkræft kan medføre kropstab som følge af behandlingen, 

men viser også at det kan være en dødelig sygdom. Det betyder, at patienterne i høj grad 

påvirkes følelsesmæssigt med risiko for forringet livskvalitet og øget mortalitet. Derfor er der 

indgået aftale mellem regeringen og regionerne om, at patienter med brystkræft skal modtage 

et veltilrettelagt forløb, fordi det har betydning for både prognose og livskvalitet. Det 

anbefales derfor, at sygeplejersken tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og 

ressourcer på en kompetent og indlevende måde. Det betyder bl.a., at sygeplejersken må have 
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en generel viden om, hvad det betyder at leve med en livstruende sygdom, men også en 

specialiseret viden om sygeplejen til netop denne patientgruppe. Desuden må hun have en 

specifik viden om hver enkelt patient for at kunne yde en velkvalificeret sygepleje og dermed 

evt. bidrage til at prognose og livskvalitet forbedres. Dette efterlader derfor spørgsmålet om, 

hvordan patienterne oplever indlæggelsesforløbet, hvorfor den følgende systematiske littera-

tursøgning vil være genstand for den eksisterende viden på området.    

3 Eksisterende viden om indlæggelsesforløb  

   efter operation for brystkræft  

Formålet med følgende systematiske litteratursøgning er at undersøge den eksisterende 

litteratur om patienters oplevelse af indlæggelsesløbet i forbindelse med operation for 

brystkræft. 

3.1 Søgestrategi 

Indledningsvis er der foretaget en fritekstsøgning i Bibliotek.dk med søgeordene brystkræft, 

operation, indlæggelse og udskrivelse med henblik på at undersøge den danske litteratur. Se 

bilag 1 for yderlig dokumentation. Da det er patienternes oplevelser, der skal udforskes, er der 

foretaget en systematisk litteratursøgning med henblik på at identificere kvalitativ forskning. 

Der er søgt i SweMed+ for at afdække nordisk litteratur og i databaserne PubMed, Cinahl og 

PsycINFO med henblik på afdækning af international forskningslitteratur. Databaserne er 

udvalgt i samråd med en forskningsbibliotikar og fundet relevante på grund af deres indhold 

af sygeplejefaglige referencer (Bjerrum, 2005; Willman, Stoltz & Bathsevani, 2007). 

Litteratursøgningen er først udarbejdet egenhændigt og efterfølgende sammen med en 

bibliotikar for at sikre at søgningen blev så udtømmende og systematisk som muligt. Den 

systematiske litteratursøgning anvendes for at sikre så høj sensitivitet og specificitet som 

muligt (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2007), for dermed at indkredse alle relevante 

referencer og udelukke referencer uden relevans. Som søgestrategi er der anvendt 

bloksøgning med kontrollerede emneord og trunkeret fritekst i de forskellige databaser. Med 

udgangspunkt i blokkene blev søgeordene oversat til kontrollerede emneord, som blev fundet 

i databasernes thesaurus. Det har på en overskuelig måde gjort det lettere at kombinere de 

forskellige synonyme termer med den boolske operator OR, der er anvendt for at sikre høj 

genfinding, hvilket indikerer, at der er foretaget en udtømmende søgning (Forsberg & 

Wengström, 2008), men bloksøgningen har også gjort det overskueligt at indsnævre 
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søgningen med den boolske operator AND. Desuden er der suppleret med en manuel 

kædesøgning for ligeledes at øge genfinding, men også for at undersøge hvilke kontrollerede 

emneord de relevante referencer er indekseret med. 

Grundet databasernes forskellige måder at opbygge kontrollerede emneord på, vil nogle 

søgeord optræde forskelligt. I PubMed er MESH-termen breast neoplasms kombineret med 

surgery, live* experience, qualitative ved hjælp af den boolske operator AND, mens der er 

brugt early discharge, MESH-termen hospitalization i kombination med den boolske operator 

OR. Det var nødvendigt at udelukke live* experience, fordi der ikke fremkom nogen hits. Ved 

i stedet at kombinere med qualitative fremkom få relevante hits (bilag 2). På tilsvarende vis er 

der søgt i CINAHL med de samme søgetermer og breast neoplasms og hospitalization som 

Cinahl Headings, dog er der suppleret med søgeordene ambulatory surgery OR surgery 

operative (bilag 3). I denne data base findes megen ”støj” især relateret til den adjuverende 

behandling. I PsycINFO er der anvendt de kontrollerede emneord breast neoplasms, 

hospitalization, surgery og hospital discharge, som er fundet i databasens thesaurus (bilag 4) 

Der er anvendt citationssøgning, men kun fundet en relevant artikel. I SweMed+ er bröst-

cancer OCH vårdtid, utskrivning, upplevelse og accelerande forlöpp kombineret (bilag 5).  

3.2 Inklusions- og eksklusionskriterier 

Der blev afgrænset til kvalitativ litteratur, idet feltet ønskes undersøgt udfra patienternes 

perspektiv. Artiklerne skulle være formidlet på dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk, fordi 

det er de sprog der beherskes. Ifølge bibliotikaren var materialet ikke særlig stort, hvorfor der 

ikke er limiteret yderlig. Artiklerne blev udvalgt på baggrund af titel og gennemlæsning af 

abstracts. Efter gennemlæsning af hele artikler blev adskillige ekskluderet, fordi de 

omhandlede indlæggelse i relation til adjuverende behandling eller rekonstruktion, som ligger 

udenfor denne undersøgelses fokus. Desuden er artikler der omhandlede mænd og brystkræft 

ekskluderet for at afgrænse til kvinder. Dette kriterium blev anlagt, fordi det er langt den 

største gruppe af brystkræftpatienter og antagelsen er at mænds oplevelser og behov for 

sygepleje er anderledes end kvindernes oplevelser og behov. Inklusionen krævede derfor af 

artiklerne, at deltagerne var kvinder med brystkræft, som indgik i et indlæggelsesforløb i 

forbindelse med operationen. 
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3.3 Præsentation af litteraturgennemgang 

I den følgende gennemgang af fundene fra det systematiske litteraturstudie synliggøres det at 

kvindernes oplevelser af indlæggelseforløbet i forbindelse med brystkræft kun er meget lidt 

udforsket.  

Der blev identificeret tre kvalitative referencer, som opfyldte kriterierne. I ”Needs as 

Expressed by women after Breast Cancer Surgery in the Setting of a Short Hospital Stay” 

(Boman, Anderson & Björvell, 1996) var formålet at undersøge kvinders behov, når de var 

indlagt i korte forløb efter operation for brystkræft. Den gennemsnitlige indlæggelsestid var 

tre døgn. Metoden til indsamling af data var ét åbent spørgsmål ”Is there anything that you 

wish for or would like to change, when you think about your stay in the hospital and the time 

that followed it?, som var en del af et 66-item spørgeskema. Ud af 132 mulige deltagere 

responderede 97 på spørgsmålene. Det fremgår ikke, hvorfor de resterende 35 ikke deltog. 

Det er ikke ekspliciteret, hvor mange kvinder der fik lavet mastektomi og hvor mange der var 

opereret med lumpektomi. Indlæggelsen foregik ikke på en specialiseret afdeling. I 

undersøgelsen fremkom to hovedtemaer: ”tilfredshed med den personlige behandling” og 

”følelsen af at være forladt”. 

Kvinderne oplevede tillid, hvis personalet var kompetent og tilgængelig. Kontinuitet ansås for 

at være en betydningsfuld faktor, fordi den bidrog til oplevelsen af sikkerhed. Derimod 

medvirkede forkert eller mangelfuld information og brudte løfter til oplevelsen af mistillid og 

usikkerhed. Kvinderne udtrykte tilfredshed med den postoperative pleje, fordi behov som ikke 

nødvendigvis blev verbaliseret alligevel blev imødekommet. At kvinderne ikke fik hjælp til 

personlig hygiejne, en optimal smerte- og kvalmebehandling, hjælp til obervation af dræn, 

fysioterapi eller en ordentlig forberedelse af udskrivelsen bidrog til øget usikkerhed og 

mistillid. 

Nogle kvinder udtrykte mangel på respekt i forbindelse med selve operationen og 

overflytningen til afdelingen, som skyldtes at personalet objektificerede dem. 

Kvinderne oplevede stuegang som en indgriben i deres integritet, fordi eksempelvis fortrolige 

samtaler foregik på stuen, mens andre patienter var tilstede. Den følelsesmæssig støtte i 

ambulatoriet var god, fordi kvinderne havde samtaler med en psykolog om deres reaktioner på 

sygdommen. De oplevede mangel på forståelse og trøst i afdelingen, hvor personalet ikke 

virkede interesseret, idet de ikke samtalte med kvinderne. På den anden side beskrev 
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kvinderne tiden med personalet positivt, men det var for lidt tid, hvilket også bidrog til 

oplevelsen af objetivisering. Indlæggelsestiden blev beskrevet som værende for kort. 

I det andet studie ”Experiences and ressources of breast cancer patients in short-stay 

surgery” (Saares & Suominen, 2005) var formålet at opnå forståelse af sygeplejen til kvinder 

med brystkræft i korte indlæggelsesforløb. Datamaterialet bestod af 8 semistrukturerede 

interview af kvinder, som havde deltaget i korte indlæggelsesforløb, men det fremgik ikke 

hvor indlæggelsen fandt sted eller hvilken operationsmetode, der blev anvendt hos de 

forskellige kvinder. Fundene indikerede, at kvinderne generelt oplevede det korte 

indlæggelseforløb positivt, fordi indlæggelsestiden signalerede, at sygdommen ikke var så 

alvorlig. Modsat oplevede kvinderne lidelse, hvis de ikke følte sig tilstrækkelig forberedte på 

det, de skulle igennem og udtrykte derfor et stort behov for information, fordi det reducerede 

frygten for at dø af sygdommen. Modsat beskrev andre kvinder informationen som så 

overvældende, at de ikke kunne kapere eller huske den. De beskrev, at personalet i 

ambulatoriet fungerede som et sikkerhedsnet, fordi de var kompetente og kendte kvinderne. 

Modsat følte kvinderne sig ladt alene i afdelingen, hvor de samtidig oplevede en hektisk 

atmosfære. Alligevel oplevede de den følelsesmæssige støtte som individuel og holistisk. 

Kvinderne ekspliciterede, at det var vigtigt at få mulighed for at dele tanker og følelser med 

andre i en lignende situation, selvom størstedelen af dem i denne undersøgelse ikke mødte 

nogen i samme situation. De følte sig fysisk klar til udskrivelse dagen efter operationen, 

selvom de var svage, trætte og havde smerter, men de oplevede det som værende normalt 

efter en operation. For at blive psykisk klar udtrykte de et behov for længere tids indlæggelse 

og især hvis de boede alene, men det er ikke nærmere defineret hvad det vil sige at være 

psykisk klar.  

I det tredje studie ”Same day Breast Cancer Surgery: A Qualitative Study of Women´s Lived 

Experiences” (Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010) var formålet at opnå forståelse 

af kvindernes oplevelse af en ambulant behandling for brystkræft med henblik på forbedring 

af plejen. I alt deltog 13 kvinder ud af 37 mulige. 11 kvinder forblev indlagt natten over, 7 

kvinder ønskede ikke at deltage, 5 kvinder kunne ikke efterfølgende kontaktes og en kvinde 

døde. 9 af kvinderne fik foretaget lumpektomi, mens 4 fik lavet mastektomi. I 77% af 

tilfældene var det lægen, som tog beslutningen om ambulant behandling og ikke patienten  

Interviewene blev foretaget enten telefonisk eller i informantens hjem. På baggrund af 

interviewene blev der identificeret et overordnet tema: mestring med fire undertemaer: 
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forberedelse, ”timing”
7
, støtte og hjemmesygepleje. Det overordnede tema influerede på alle 

undertemaerne og havde stor betydning for kvindernes velbefindende. 58% af kvinderne følte 

sig tilstrækkeligt forberedte på operationen, udskrivelsen og hvordan de skulle forholde sig 

efter udskrivelsen. 42% følte sig ikke ordentlig forberedte, fordi de ikke oplevede et 

tilstrækkeligt informationsniveau. Nogle af patienterne oplevede forberedelsen som god, men 

følte ikke at ”timingen” var god, fordi de eksemplevis modtog informationen på et tidspunkt, 

hvor de ikke kunne kapere den. Dette bidrog til at indlæggelseforløbet som helhed blev en 

negativ oplevelse. Andre beskrev ”timingen” som god, idet kvinderne oplevede at de 

professionelle anvendte den nødvendige tid til at forberede dem på det forestående. Kvinderne 

oplevede alle et behov for støtte i situationen og beskrev det familiære netværk som vigtigt, 

fordi indlæggelsesforløbet var så kort. De kvinder som ikke havde familiære ressourcer 

oplevede ikke den samme grad af støtte, men det blev ikke problematiseret yderlig. Kvinderne 

havde alle behov for hjemmesygepleje og gjorde sig alle bekymringer om hjemmesygeplejen, 

fordi den eksempelvis ikke var tilgængelig i weekenden. Generelt oplevede de kvinder, som 

udtrykte en positiv oplevelse med indlæggelsen også en god ”timet” forberedelse, familiære 

ressourcer og tilstrækkelig interventioner fra hjemmesygeplejen.  

3.4 Afgrænsning og formål 

Da udviklingen og de økonomiske ressourcer medfører et kortere indlæggelsesforløb samt 

indlæggelse på en ikke specialiseret afdeling stiller det andre krav til sygeplejen end tidligere, 

hvor indlæggelsestiden var længere og kvinder med brystkræft var indlagt på specialiserede 

afdelinger. Litteraturgennemgangen giver et fingerpeg om, hvordan kvinder med brystkræft 

oplever indlæggelsesforløbet, men de kvalitative undersøgelser, med undtagelse af en, bygger 

især deres viden på spørgeskemaundersøgelser, hvilket resulterer i, at der ikke fremkommer et 

særligt nuanceret billede af kvindernes oplevelse af indlæggelsesforløbet. Fra et klinisk 

perspektiv er kvindernes oplevelse af indlæggelsesforløbet vigtigt, fordi antallet af kvinder 

som får konstateret brystkræft og som lever med sygdommen er stigende. Da Danmark har en 

af de højeste mortalitetsrater i verden, og kvinder i Danmark også har en signifikant højere 

risiko for indlæggelse på psykiatrisk afdeling, er opmærksomhed på kvindernes oplevelser af 

indlæggelsesforløbet derfor essentiel for at kunne udvikle klinisk praksis og dermed støtte 

kvinderne i denne situation. Derfor er undersøgelsesspørgsmålet således: 

                                                 
7
 Det engelske ord er anvendt, fordi det ikke umiddelbart kan oversættes til dansk. Desuden anvendes ordet timing også på 

dansk.  
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3.5 Problemformulering 

Hvordan oplever kvinder indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for 

brystkræft? 

Det kønsspecifikke valg er taget, fordi sygdommen overvejende rammer kvinder, men også 

fordi denne begrænsning letter muligheden for at praksisrelatere fundene i en undersøgelse 

svarende til dette speciales omfang.  

4 Metode 

Formålet med denne undersøgelse er at opnå indsigt i og forståelse af fænomenet ”kvinders 

oplevelse af indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft” med henblik på 

at inddrage dette perspektiv i udviklingen af klinisk praksis. Dette fordrer en kvalitativ 

metode, idet genstandsfeltet for undersøgelsen er kvindernes subjektive oplevelser. Et 

væsentlig krav til en kvalitativ undersøgelse er gennemsigtighed i den akademiske proces for 

at kunne vurdere fundenes troværdighed (Polit & Beck, 2006; Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008; Norlyk & Harder, 2010). Dette er gjort ved at eksplicitere metoden og 

arbejdsprocessen samt redegøre for undersøgelsens forståelsesramme. Metoden i under-

søgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse og den videnskabsteoretiske forståelsesramme 

placerer sig indenfor en fænomenologisk-hermeneutisk ramme, hvor analyse- og fortolknings 

metoden er inspireret af den franske filosof Paul Ricouers tænkning om den trefoldige 

mimesis
8
.  

4.1 Specialets opbygning 

Specialet er disponeret således, at afsnit 4 vil rumme de videnskabsteoretiske og metodiske 

overvejelser i relation til at gennemføre en kvalitativ interviewundersøgelse. Desuden vil 

afsnittet indeholde en beskrivelse af den sygeplejefaglige forståelsesramme og en yderlig 

eksplicitering af min forforståelse. Derudover vil afsnit 4 rumme en beskrivelse og argu-

mentation for analyse- og fortolkningsprocessen, mens afsnit 5 vil indeholde selve analyse, 

fortolkning og diskussion. I afsnit 6 vurderes og diskuteres undersøgelsens fund samt 

metodens anvendelighed. I afsnit 7 præsenteres undersøgelsens konklusion og afslutningsvis 

foretages en perspektivering i afsnit 8.    

                                                 
8
 Mimesis betyder en skabelse og involverer en afstand til den givne virkelighed (Lübcke, 2010) 
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4.2 Videnskabsteoretisk ramme 

4.2.1 Fænomenologi  

Fænomenologi er en af de dominerende filosofiske retninger i det 20. århundrede og betyder 

videnskab om fænomenerne (Zahavi, 2003). Fænomenet er det, som fremtræder for vores 

bevidsthed (Norlyk & Martinsen, 2008) og kan forståes som en ting, et objekt eller en del af 

verden, som det opleves af det enkelte menneske (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

Fænomenologi kan derfor anses som en filosofisk refleksion over, hvorledes verden 

fremtræder for os i vores bevidsthed og er således ikke en undersøgelsesmetode men et 

retningsgivende perspektiv i undersøgelsens forskellige faser (Andreasen, 2006; Norlyk & 

Martinsen, 2008). 

Med reference til Husserl er den menneskelige bevidsthed altid intentionel, det vil sige rettet 

mod noget. Således influerer intentionaliteten konstant på det levede liv, og tillægger den 

levede erfaring forskellig mening afhængig af hvem, der oplever det givne fænomen 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Undersøgelser baseret på et fænomenologisk 

grundlag arbejder således udfra et mål om at indfange den menneskelige erfaring, som den 

viser sig i den konkrete livsverden (Birkler, 2005). Livsverden konstitueres af det enkelte 

menneskes erfaring udfra et førstepersons perspektiv og forandres bl.a. på baggrund af ens 

eksistentielle position i livet. Verden opleves således forskelligt, afhængig af om man er syg 

eller rask (Birkler, 2007). Det er derfor essentielt at have blik for at kvinder, i forbindelse med 

operation for brystkræft, oplever indlæggelsesforløbet radikalt anderledes end de 

professionelle, fordi det er to verdener der mødes. For at opnå indsigt i og forståelse af 

kvindens situation, må det derfor ske ud fra en forståelse af kvindens livsverden. I denne 

undersøgelse er det ikke kvindens totale livsverden det drejer sig om, men den del af kvindens 

livsverden som foregår under indlæggelsen i forbindelse med operation for brystkræft. 

Udfra et fænomenologisk perspektiv handler det om at ”gå til sagen selv” for at  beskrive den 

verden eller det fænomen, som det opleves og forstås (Sørensen, 2006). I denne undersøgelse 

betyder det at gå til kvinder, som har oplevet et indlæggelsesforløb i forbindelse med 

operation for brystkræft med henblik på at beskrive deres oplevelser af fænomenet. 

Da formålet med denne undersøgelse både er at opnå indsigt i og forståelse af fænomenet må 

den fænomenologiske forståelsesramme, ifølge Ricouer, suppleres med den hermeneutiske 

ramme, fordi de eksistentielle situationer ikke direkte lader sig begribe udfra det 

fænomenologiske perspektiv (Hermansen & Rendtorff, 2002). 
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4.2.2 Hermeneutik 

Ricouer forener fænomenologi og hermeneutik, fordi han betragter forholdet som et 

gensidighedsforhold, eftersom fænomenologien fremfører at bevidstheden altid er rettet mod 

noget og at dette noget har mening, mens hermeneutikken betoner at dette noget ikke 

umiddelbart er givet, men må fortolkes (Thornquist, 2006). Udfra et hermeneutisk synspunkt 

handler det således om, at finde en dybere mening om fænomenet end det der umiddelbart 

fremkommer udfra det fænomenologiske perspektiv (Dehl-Holm-Lambertsen & Maunsbach 

1998).  

I hermeneutikken er horisont en essentielt begreb, der har forskellige perspektiver, idet tekster 

eksempelvis har en horisont, mens fortolkeren ligeledes har en horisont (Birkler, 2007). 

Forståelse sker altid i mødet mellem to horisonter. I denne undersøgelse vil det være i mødet 

mellem undersøger og informant, men også mellem undersøger og den tekst, som 

fremkommer på baggrund af interviewene. I den såkaldte horisontsammensmeltning skabes 

en ny mening i forhold til fænomenet. 

Centralt i den hermeneutiske filosofi er begrebet forforståelse, der skal forstås som en 

forudindtagethed om emnet og har karakter af fordomme. Den tyske filosof Hans-Georg 

Gadamer skelner mellem legitime fordomme, der kan føre til forståelse og negative for-

domme, der kan føre til misforståelse (Gadamer, 2004 s. 265, 284). Fordommene eller 

forforståelsen er altid i spil og en afgørende forudsætning for forståelse. De kan derfor 

betragtes som en nødvendig udfordring i selve forståelsesprocessen, der via en kritisk 

refleksion skal sikre at fordommene ikke fører til misforståelser. Gadamer (2004, 253-258) 

tager udgangspunkt i Heideggers hermeneutiske cirkel, når han beskriver, hvorledes det er 

muligt at finde frem til nye forståelser. For at forstå og fortolke fænomenet i denne 

undersøgelse, er det essentielt at anerkende de fordomme, der er virksomme i ens bevidsthed 

og konstant reflektere over dem med henblik på deres gyldighed (Gadamer, 2004, s 255). 

Dette skaber en cirkelproces, fordi det der fortolkes forståes udfra tidligere forståelse, som 

igen får indflydelse på nye tolkninger. Denne cirkulære proces fortsætter i det uendelige og 

det er i denne proces, hvor forforståelsen hele tiden efterprøves og revideres, at muligheden 

for ny forståelse opstår. Forforståelsen kan aldrig helt bevidstgøres, men undersøgeren kan 

forsøge at opnå bevidst om den (Fredslund, 2004), hvilket har ført til overvejelser om min 

forforståelse, da jeg som sygeplejerske undersøger et felt, jeg gennem mange år har været 

involveret i. Forforståelsen kan påvirke undersøgelsen og derved sætte grænser for 
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forståelseshorisonten og således medvirke til at fundene ikke i samme grad kan anses for 

troværdige. Min forforståelse vil derfor blive ekspliciteret i de følgende afsnit. 

4.3 Forforståelse 

Ifølge læge og professor Kirsti Malterud omfatter forforståelsen forhold relateret til de 

personlige og professionelle erfaringer, forestillinger om hvordan tingene er, undersøgerens 

motiver for og kvalifikationer til at undersøge feltet samt perspektiver og interesser (Schmidt 

& Dyhr, 2003). Min faglige forforståelse er mit faglige perspektiv, som bunder i mange års 

erfaring fra en mammakirurgisk klinik – et ambulatorium med tilhørende sengeafdeling, hvor 

der udelukkende er ansat sygeplejersker med en speciel viden om pleje og behandling af 

brystkræft. Der arbejdes udfra et kontinuitetsprincip, hvor den samme læge og sygeplejerske 

følger patienten i det ambulante forløb og under indlæggelsen. Ydermere bunder for-

forståelsen i den viden, der er ekspliciteret i baggrundafsnittet og litteraturgennemgangen, 

men den bunder også i interviewene med informanterne, fordi interviewer og informant 

mødes med hver vores forståelse af fænomenet, om hvilket vi har gjort os forskellige 

erfaringer. For både at sætte min forforståelse i spil, men også for at opnå større forståelse af 

den kontekst informanterne taler udfra, har jeg i fire dage være observerende deltager
9
 i et 

brystkirurgisk ambulatorium, hvilket anses for vigtigt (Ricouer, 1973 s. 121; Angel, 2008 s. 

25). I hermeneutikken påpeges, at menneskets liv og forståelse er kontekstuel, idet den viden, 

der er opnået i en situation, ikke umiddelbart kan overføres til eller sammenlignes med viden i 

andre situationer, men at interviewudsagnenes betydning er relateret til deres kontekst (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Det blev derfor skønnet værdifuldt med en fælles referenceramme i 

form af fælles oplevelser i forhold til interviewet. Desuden kan en vis fortrolighed med det 

kontekstuelle skærpe undersøgerens opmærksomhed på etisk-politiske problemer, der skal 

medtænkes i interviewsituationen og rapportering af fundene (ibid.). Desuden havde jeg som 

deltagende observatør mulighed for i interviewene at spørge ind til kvindernes oplevelser af 

forhold, som jeg havde observeret. Et ikke uvæsentligt aspekt var, at informanten havde mødt 

mig inden interviewene, hvilket kan have bidraget til etablering af fortroligheden.  

                                                 
9
 Observation kan inddeles efter grad af undersøgerens involvering i det felt, der observeres, hvor undersøgeren i den ene 

yderpol udelukkende observerer, mens undersøgeren i den anden yderpol er deltager, idet man arbejdsmæssigt og 

funktionsmæssigt er en del af de omgivelser man observerer  (Dehlholm-Lambertsen & Maunsbach, 1998). Som undersøger 

var jeg mest i den observerende pol, men i flere tilfælde var jeg deltager, hvilket betyder at jeg på opfordring og på baggrund 

af min faglighed deltog i eksempelvis samtaler. 
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4.4 Sygeplejefaglig referenceramme 

Den sygeplejefaglige referenceramme tager afsæt i den norske sygeplejerske og filosof Kari 

Martinsens betragtninger på omsorg og udgør en forståelseshorisont, der danner  rammen om 

hele undersøgelsen. Omsorgsbegrebet er centralt i sygepleje, og Martinsen anser omsorgen 

som en moralsk udfordring for sygeplejersken. Martinsens omsorgstænkning er filosofisk 

anlagt, men da hun i sit forfatterskab altid har haft det konkrete liv og den professionelle 

praksis som omdrejningspunkt, appellerer hendes omsorgsfilosofi alligevel til, at den enkelte 

reflekterer den ind i praksis og lader den komme til udtryk her. 

Ifølge Kari Martinsen har omsorg en relationel, en praktisk og en moralsk dimension, hvor 

den moralske dimension er den bærende. Den relationelle dimension henviser til den 

forståelse, at mennesket grundlæggende er et socialt væsen, som lever relationelt i livsverden. 

Derfor følger der en fordring om at tage vare på hinanden, som går ud på at drage omsorg for 

den anden (Martinsen, 2006b).  

Martinsen betragter omsorgspraksis som en situationsorienteret praksis, idet omsorgen først 

får indhold i konkrete situationer. I den konkrete situation udfordres den professionelle på sin 

viden, forståelse, erfaringer og sanser og det er således den konkrete situation, der er den 

primære forudsætning for forståelse af den andens situation (Martinsen, 2005). Den anden 

udsender kropslige og/eller sproglige indtryk i situationen, som bør opfanges og tydes af den 

professionelle. På baggrund af det faglige skøn, som er det tydningsarbejde, hvor sansning og 

fagkundskaber (herunder erfaring) arbejder sammen, udtrykkes indtrykkende i relevante 

handlinger (Martinsen, 2006a.). Den professionelle forsøger at genkende og begribe det 

unikke i situationen med henblik på at opnå en forståelse. Kari Martinsen bruger synssansen 

til at eksemplificere skønnets vekselvirkning mellem sansning og forståelse, idet hun betragter 

øjet som en suværen sans, der lever i en vekselvirkning mellem sansning og forståelse. Øjet 

som både opfatter og udforsker på en gang, kalder hun det deltagende øje eller hjertets øje, 

idet det rummer både det sansende og udforskende øje. Det sansende øje opfatter situationen 

åbent og uforbeholdent, på en gang sansende, nærværende og deltagende, mens det 

udforskende øje er det vurderende og observerende øje, som har rod i fagligheden (ibid.). I en 

sådan omsorgspraksis eksisterer medmenneskelighed og faglighed side om side. Kari 

Martinsen omtaler også det registrerende øje, som et øje, der har trukket sig ud af situationen 
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og befinder sig i en tilskuerposition. Den anden ses uden at blive set og reduceres således til et 

objekt (ibid.).   

Endelig er der den moralske dimension, hvor de suværene livsytringer, som eksempelvis 

tillid, åben tale, næstekærlighed og håb, indgår som noget centralt og grundlæggende, idet de 

er eksistentielle grundvilkår (Martinsen, 2005). De kan ikke bevises, men de viser sig og 

erfares i samværet med andre. Livsytringerne er grundlaget for at afgøre, om en given 

situation i sygeplejepraksis er god og da disse er bundet til den konkrete situation, vil det altid 

være den sundhedsprofessionelles ansvar at tyde situationen med udgangspunkt i skønnet og 

handle udfra hvad der er moralsk rigtigt at gøre i den givne situation (ibid.).   

4.5 Beskrivelse og argumentation af dataindsamlingsmetode 

Metoden i undersøgelsen er semistrukturerede kvalitative interview, idet formålet med det 

kvalitative interview er at indhente viden om fænomenet med henblik på at fortolke 

betydningen af det beskrevne fænomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det er en af de vigtigste 

og mest effektive måder at få indsigt i og forståelse af menneskets oplevelser på (Kvale & 

Brinkmann 2009; Brinkmann & Tanggaard, 2010). Det kvalitative interview kan bidrage med 

en forståelse af, hvad kvinderne tillægger betydning i indlæggelsesforløbet ved at 

intervieweren er opmærksom på og i stand til både at fortolke informanternes verbale og 

nonverbale sprog (Kvale & Brinkmann, 2009). Dette blev praktiseret ved at sige ”du ser ud til 

at blive berørt af det, kan du beskrive det lidt nærmere” eller et anerkendende ”ja” for 

herigennem at forfølge fænomenet, som det kom til udtryk gennem interviewet. Dette med 

henblik på at øge intentionaliteten. Intervieweren må således være åben og lydhør overfor det 

der siges, men også overfor det der ikke udtrykkes direkte med ord. Det er essentielt, at 

intervieweren har en bevidst naiv tilgang, hvor forforståelsen sættes i spil for at opdage nye 

og uventede fænomener om emnet, fordi det er interviewerens ansvar at lede informanten 

frem til bestemte temaer, men ikke til specifikke meninger om emnet. På den anden side er 

det vigtigt at intervieweren har en viden om emnet, fordi det ellers kan det være svært at 

indhente nuancerede beskrivelser eller vide hvilke spørgsmål, der skal stilles (ibid.). 

At interviewet er semistruktureret betyder, at det hverken er et helt åbent interview eller et 

lukket spørgeskema, men det udføres på baggrund af en interviewguide (bilag 6), der 

indeholder forslag til spørgsmål, som genererer spontane og righoldige beskrivelser af 

fænomenet (ibid.). I interviewguiden indgik tematiske og dynamiske spørgsmål for at opnå 

både emnerelaterede udsagn og fremme en positiv interaktion. Min funktion som 
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observerende deltager har medvirket til udarbejdelsen og kvalificering af interviewguiden. 

Som uerfaren interviewer bidrog interviewguiden, som i vid udstrækning er lært uden ad, til i 

højere grad at kunne rette opmærksomheden mod det informanten sagde og dermed lade det 

være forudsætningen for den videre samtale (Fog, 2004). 

4.6 Etiske reflektioner 

I et interview konstrueres viden i samspillet mellem interviewer og informant, hvilket 

påvirker informanten, samtidig med at den viden der produceres påvirker forståelsen af 

menneskets vilkår (Kvale og Brinkmann, 2009). Derfor er interviewundersøgelsen fyldt med 

etiske reflektioner, som det derfor vil være relevant at redegøre for i det følgende. 

Chefsygeplejersken, oversygeplejersken og afdelingssygeplejersken på et sygehus gav efter 

en mundtlig og skriftlig information tilladelse til at foretage undersøgelsen i deres afdeling. 

Forud for interviewene var der indhentet skriftlig godkendelse fra Datatilsynet (bilag 7). Da 

der ikke er tale om biomedicinsk forskning, blev der ikke indhentet tilladelse fra Videnskabs 

Etisk Komité, men undersøgelsen tog udgangspunkt i ”De Sygeplejeetiske Retningslinier i 

Norden” (SSN, 2003). Inden undersøgelsen blev der gjort overvejelser over mulige konse-

kvenser for informanterne, samt hvordan og om undersøgelsen kunne forbedre patient-

gruppens vilkår som, ifølge Kvale & Brinkman (2009), er nogle af de etiske reflektioner, der 

bør ske inden en interviewundersøgelse. Det vil sige, at der er reflekteret over den mulige 

skade interviewundersøgelsen kunne påføre informanten, men også de fordele der kunne være 

såvel for den enkelte informant som for gruppen af kvinder der indlægges i forbindelse med 

operation for brystkræft. Informanterne blev mundtligt og skriftligt informeret om under-

søgelsens formål i forbindelse med observationsstudiet i det brystkirurgiske ambulatorium 

(bilag 8). Efter et par dages betænkningstid blev deltagerne kontaktet telefonisk for at aftale 

tid og sted for interviewet. I planlægningsfasen blev fordele og ulemper overvejet i forhold til 

om interviewet skulle udføres på hospitalet eller hjemme hos informanten, fordi det, ifølge 

Schmidt & Dyhr (2003), kan have betydning for kvaliteten af data. Det blev tilbudt at komme 

hjem til infomanten, hvis hun var interesseret heri, men ellers var det op til den enkelte at 

vælge stedet. At interviewet foregår i hjemmet kan bidrage til en mere symmetrisk relation, 

fordi det foregår i mere trygge rammer for informanten (Dehlholm-Lambertsen & 

Maunsbach, 1998; Schmidt & Dyhr, 2003), idet undersøgeren som regel er positioneret som 

den relativt stærkeste part (Kvale & Brinkmann, 2009). Der blev indhentet informeret 
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samtykke
10

 og pointeret, at deltagelsen var frivillig og at informanten på ethvert tidspunkt 

kunne trække udsagnet om deltagelse tilbage uden konsekvenser af nogen art (bilag 9). 

Informanterne blev gjort bekendt med, at alle data ville blive anonymiseret og opbevaret 

aflåst, samt at data efter specialets bedømmelse vil blive destrueret.  

4.7 Beskrivelse og argumentation for valg af informanter  

I kvalitative undersøgelser er antallet af informanter ikke afgørende, men ifølge Kvale og 

Brinkmann (2009), må man interviewe så mange, som det kræver at undersøge fænomenet. 

Som novice på dette område synes det bedre at gennemføre relativt få interviews og 

gennemarbejde dem mere dybdegående end risikere at drukne i mængden af data og ikke få 

lavet en dybdegående analyse og fortolkning af empirien. Kvale argumenterer nemlig for, at 

antallet af interviewpersoner kan blive for stort, fordi interviewmaterialet kan være af et 

sådant omfang, at det bliver vanskeligt at overskue og derfor kan resultere i en mere 

overfladisk analyse (Kvale, 1992 s. 154). Samtidig har en kombination af den tid og de 

ressourcer, der var til rådighed i denne undersøgelse betydet, at der blev valgt at inkludere 

fem kvinder. Informanterne blev udvalgt efter tilfældighedsprincippet, da det på forhånd ikke 

var muligt at vide hvilke kvinder, der var mest informative. Informanterne er valgt i 

kombination med den kriteriebestemte udvælgelse, idet de alle skulle have oplevet et 

indlæggelseforløb i forbindelse med operation for brystkræft og have interesse i at lade sig 

interviewe. Interviewet skulle finde sted før mikroskopisvaret, fordi det blev antaget, at et 

positivt eller negativt svar kunne påvirke oplevelsen af indlæggelsesforløbet. I den 

tidsperiode, hvor det var muligt at inkludere informanter, var det kun de fem, som præsenteres 

i nedenstående skema, der opfyldte kriterierne.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Informeret samtykke betyder, at deltagerne i interviewet informeres om undersøgelsens formål, og om de mulige risici og 

fordele ved at deltage. Det indebærer desuden at man sikrer sig, at de involverede deltager frivilligt og er informeret om deres 

ret til når som helst at kunne trække sig ud af undersøgelsen (Kvale & brinkmann, 2009). 
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Fig. 1 Præsentation af informanterne 

Nr Alder og 

erhverv 

Operationsmetode Tidligere 

operation 

Antal 

indlæggelsesdage 

Indlagt på 

1 58 år og IT-

medarbejder 

Mastektomi Lumpektomi og 

axilrømning 

3 døgn Ambulatoriet 

Sengeafd.  

Patienthotel 

2 70 år og 

pensionist 

Mastektomi og sentinel 

node 

Ingen 3 døgn Ambulatoriet 

Sengeafd. 

Patienthotel 

3 55 år og 

selvstændig 

erhversdrivende 

Mastektomi og sentinel 

node 

Ingen 3 døgn Ambulatoriet 

Sengeafd. 

Patienthotel 

4 65 år og 

pensionist 

Lumpektomi og 

sentinel node 
Ingen 1 døgn Ambulatoriet 

Sengeafd. 

5 35 år og 

sygeplejerske 

Axilrømning Mastektomi og 

rekonstruktion 

2 døgn Ambulatoriet 

Sengeafd 

 

Indlæggelsesforløbet for informanterne var som følgende: om morgenen på operationsdagen 

blev de indlagt i ambulatoriet, når operationen var overstået kom de på opvågningen og blev  

efterfølgende overflyttet til en almenkirurgisk afdeling. Dagen efter blev de udskrevet eller 

overflyttet til patienthotel.  

4.8 Interview og transskription 

De fire interview fandt sted i informanternes hjem og det femte interview foregik efter 

informantens ønske i et baglokale i informantens forretning. Hvert enkelt interview startede 

med en briefing, idet jeg igen fortalte om undersøgelsens formål og spurgte om informanten 

havde nogen spørgsmål inden interviewets start. Afslutningsvis blev interviewet fulgt op af en 

debriefing med henblik på om informanten havde yderligere at tilføje, og således fik 

informanten mulighed for at tage eventuelle områder op, som hun havde tænkt på under 

interviewet. Interviewene varede fra 35 minutter til 1 time og 45 minutter. 

Efterfølgende blev interviewene ordret transskriberet med angivelser af pauser, tonefald, og 

forskellige følelsmæssige udtryk, som kom til udtryk under interviewet. Efter at interviewene 

var transskriberet, fremstod det empiriske materiale nu som 55 siders tekst, hvorfor det 

følgende afsnit vil indeholde en redegørelse af, hvordan analyse og fortolkning af teksterne er 

grebet an.  
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4.9 Beskrivelse og argumentation af analyse- og fortolkningsmetode 

Den Ricouer inspirerede metode er fundet relevant, fordi den klargør på hvilken måde man 

som læser er involveret i analyse- og fortolkningsprocessen med henblik på at opnå forståelse 

af det undersøgte fænomen. Strukturen vil lægge sig op af hans tænkning om den trefoldige 

mimesis, der kan anvendes som et epistemologisk redskab til at opnå indsigt i og forståelse af 

fænomenet. 

Den trefoldige mimesis består af tre trin, hvor mimesis I skal ses som informantens 

forforståelse af den verden, som går forud for interviewet (Hermansen & Rendtorff, 2002). 

Med udgangspunkt i denne undersøgelse vil det være informantens oplevelse, erfaring og 

opfattelse af indlæggelse. Mimesis II er det trin hvor interviewet bliver udført og 

transskriberet og dette trin kan forståes som det formidlende led mellem mimesis I og III 

(ibid. s. 23). Her bliver teksten et objekt for forståelse, men som først virkelig kan forståes i 

fortolkningsprocessen, som finder sted i mimesis III (ibid. s. 23). Det vil sige, at læseren 

distancerer sig til teksten, hvilket er en væsentlig pointe hos Ricouer. Det handler nemlig ikke 

om at se på forfatterens, i dette tilfælde informantens, intension med teksten, men snarere om 

at se på, hvad der sker ”foran” teksten, hvilket vil sige at finde en dybere forståelse af teksten 

og således få ”sagen” frem (Hermansen & Rendtorff, 2002). ”Sagen” i nærværende 

undersøgelse er kvinders oplevelse af indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for 

brystkræft og altså lig med fænomenet. I et interview er de samtalende nærværende for 

hinanden (Ricouer, 1973 s. 105), hvorimod en tekst har indtaget talens plads ved at efterlade 

sig et spor, hvis fortidige sammenhæng ikke eksisterer mere (Pedersen, 1999). Derved 

frigøres forfatterens hensigt med teksten og objektivitet opstår, når meningsbærende 

handling
11

 bliver til skrift, hvorved der skabes en distance til forfatterens intention. Denne 

distance er, som tidligere nævnt nødvendig, hvis læserens skal løsrive sig fra forfatterens 

hensigt og tilegne sig den frie tekst (Ricouer, 1973). Teksten tolkes for at opnå ny indsigt i og 

forståelse af den hændelse, som ligger forud for enhver tekst, idet meningen kan fortolkes, når 

den bliver til tekst (ibid.). Denne hændelse vil i dette tilfælde være kvinders oplevelse af 

indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft. I fortolkningsprocessen 

gættes eller tydes tekstens mening, da teksten er et objekt isoleret fra den primære intention. I 

Ricouers terminologi er tekster enheder med en egen mening, som indeholder et overskud af 

mening og er derfor åbne for forskellige tolkninger. Ifølge Ricouer er teksttolkning derfor 

                                                 
11

 Meningsbærende handling kan, ifølge Ricouer (1973 s. 102), forståes som samtale, kropssprog eller det at læse en tekst. 
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mere en sandsynlighedslogik end en verifikationslogik, idet der findes fortolkninger som er 

mere sandsynlige end andre, hvilket afhænger af argumentets tyngde (Ricouer, 1979; 

Hermansen & Rendtorff, 2002). Det betyder, at man som fortolker må være åben, engageret 

og ikke benægte det personlige engagements rolle, men derimod kvalificere den, idet 

fortolkningen kræver en specifik beslægtethed mellem læseren og det teksten handler om 

(Ricouer, 1973). Det kan udlægges på den måde, at man med fordel kan være undersøger i 

eget felt. Dette leder frem til mimesis III, som er det trin hvor selve fortolkningen finder sted. 

Det er dér, teksten åbner sig for læseren og der sker en fortolkning af det læseren har set i 

teksten, altså en horisontsammensmeltning mellem læser og tekst. På dette trin går man fra en 

overfladefortolkning til en dybdefortolkning via en naiv læsning, strukturel analyse, kritisk 

fortolkning og diskussion.  

4.9.1 Naiv læsning 

Gennem den naive læsning sker en begyndende tilegnelse af teksterne. I undersøgelsen blev 

alle interview læst og genlæst med henblik på at få en helhedsforståelse af, hvad teksterne 

handler om. En forståelse, hvor man, i følge Ricouer (1979), ser og lytter efter, hvad der 

berører én i teksterne med henblik på at nedskrive disse umiddelbare indtryk for at kunne 

præsentere og anvende dem som baggrund for den strukturelle analyse. Der skabes overblik 

og åbnes for områder, der synes betydningsfulde i teksterne. Den naive læsning har karakter 

af en gætning, idet der ikke længere er adgang til informantens intention (ibid.). At første trin 

i analysen betegnes naiv læsning kan forståes som en åbenhed i forhold til hvad teksten siger, 

uden at fortolkeren har en bestemt ramme, det skal passe ind i. Desuden kan det naive bestå i 

at fortolkningen på dette trin sker på overfladen, idet Ricouer også kalder dette trin for 

overfladefortolkning, som består af en naiv fatten af tekstens mening som helhed (Ricouer, 

1973 s. 169; Ricouer 1979). 

4.9.2 Strukturel analyse 

Dette analysetrin er nødvendig for at komme fra overfladefortolkning til dybdefortolkning, 

idet fokus på dette trin er at blive klogere på, hvilke strukturer der er i teksten (Ricouer, 1973, 

1979). Til at forklare strukturerene i teksten er der uddraget meningsenheder, som kan være 

en sætning eller dele af en sætning. Meningsenhederne udgør grundlaget for 

betydningsenhederne og teksterne struktureres således udfra såvel meningsenheder (hvad der 

siges) som betydningsenheder (hvad der tales om). I strukturanalysen sker derfor en 

bevægelse fra hvad der siges, til hvad der tales om. På baggrund af betydningsenhederne 
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udledes temaer, som indgår i den videre analyse og fortolkning. Strukturanalysen har dermed 

til hensigt at klargøre dialektikken mellem helhedsforståelsen fra den naive læsning på den 

ene side og en forklaring af hvad teksterne handler om på den anden side. Forklaring og 

forståelse opfattes traditionelt som dikotome, hvor forklaring er lånt fra naturvidenskaberne 

og forståelse er lånt fra åndsvidenskaberne (Ricouer, 1973), men med Ricouer bliver det 

muligt gennem analyse og fortolkningsprocessen at forklare og forstå  teksterne. 

4.9.3 Kritisk fortolkning og diskussion  

Den kritiske fortolkning og diskussion er en dybdefortolkning, som følger de fremanalyserede 

temaer, der er fremkommet i strukturanalysen (Ricouer, 1979). Det er denne dybdefortolkning 

der er forståelsens egentlige objekt, og som fordrer en vis beslægtethed med det, teksten taler 

om. At forstå en tekst er derfor at følge dens bevægelse fra mening mod reference, fra det den 

siger, til det den taler om (Hermansen & Rendtorff, 2002 s. 71) Det er en fortolkningsproces, 

der skal åbne for ny indsigt i og forståelse af det undersøgte fænomen. Dette sker ved at 

inddrage teorier og undersøgelsesresultater, som findes anvendelige til at kunne afdække 

meningsoverskuddet i teksterne og derved udvide og uddybe forståelsen af kvindernes 

oplevelse af indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft. 

Med udgangspunkt i Ricouers tænkning er det således muligt at fremanalysere de betyd-

ningsenheder, der gør sig gældende hos kvinder som oplever et indlæggelsesforløb i for-

bindelse med brystkræft for efterfølgende at fortolke dem med det formål at opnå en dybere 

forståelse.  
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5 Analyse og fortolkning 

I det følgende analyseres og fortolkes det empiriske materiale via den naive læsning, 

strukturanalysen, den kritiske fortolkning og diskussion, som beskrevet under metodeafsnittet, 

hvorved fundene fremkommer. Der fortolkes og diskuteres i relation til den sygeplejefaglige 

referenceramme, anden teori og undersøgelser med det formål at opnå en dybere forståelse af 

fænomenet og således synliggøre overskuddet af mening i teksterne. Således er det muligt at 

udlede specifikke træk udfra det der siges i teksterne, men også almene træk fordi der, 

gennem de enkelte interview, belyses noget alment om menneskelige betydningsfulde forhold 

i relation til det at være indlagt.  

5.1 Naiv læsning af det empiriske materiale 

I det første trin af analysen blev den transkriberede empiri læst for at udlægge en forståelse af 

hvordan kvinderne som helhed oplevede indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for 

brystkræft, for derved at opnå en første og umiddelbar forståelse af mening og betydning. 

Dette er gjort ved at eksplicitere det, som berører mig i teksterne og skal forstås som et 

umiddelbart udtryk for, hvad teksterne handler om. Nedenstående beskrivelse illustrerer 

meningen og betydningen som en helhed, hvorved der rejses spørgsmål, der forsøges besvaret 

i den videre analyse og fortolkning.  

Det der umiddelbart berører i teksterne er kvinderne oplevelser af travlheden i afdelingen, 

hvilket betyder, at kvinderne undertrykker basale behov, fordi de mærker at de sund-

hedsprofessionelle har travlt og derfor ikke bryder sig ikke om at forstyrre dem. De oplever, 

at de professionelle forsøger at tage den tid, der skal til i den enkelte situation, hvilket 

medfører, at kvinderne oplever skyldfølelse, fordi de tager tiden fra andre patienter, som 

kvinderne synes har mere behov for de professionelles tilstedeværelse. Kvinderne opfanger de 

professionelles signal om, at de egentlig ikke har tid, selvom de forsøger at være i situationen. 

Kvinderne oplever således meget lidt kontakt med de professionelle, som på grund af travlhed 

overvejende synes at tilbringe tiden hos kvinderne i forhold til ”ting der skal gøres”. På 

baggrund af ovenstående rejser der sig spørgsmål som: Er der kun tid til at varetage de mest 

nødvendige basale behov, som udtrykkes verbalt? Ser de professionelle det som ikke 

verbaliseres? Giver travlheden de professionelle mulighed for at indgå i dialog om 

eksistentielle forhold i relation til at være diagnosticeret med en livstruende sygdom? Hvad 
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betyder det at være opereret for brystkræft og samtidig være indlagt i en afdeling, hvor de 

øvrige patienter har behov for mere fysisk pleje?   

Den oplevede travlhed fører til ventetid og således har kvinderne oplevet ventetider på op til 

to timer på samtaler og tømning af dræn, som de kommer til dagligt i ambulatoriet, mens de 

enten er indlagt på afdelingen eller patienthotellet. Det berører, at det er nyopererede kvinder 

der skal komme til de professionelle og ikke omvendt. Hvad ligger der bag den tankegang? 

Kvindernes forskellige oplevelser af informationsniveauet berører, fordi de ikke føler sig 

tilstrækkeligt informeret og derfor selv søger på nettet. På den anden side kan informationen 

opleves som meget overvældende og påvirke kvindernes sygdomsbillede i negativ retning. 

Kvinderne oplever, at det kan være svært at huske informationerne, fordi de får dem på et 

tidspunkt, hvor de ikke kan kapere dem. Det synes at handle om de professionelles manglende 

kendskab til den enkelte kvindes situation og ressourcer. Hvordan kan de professionelle 

tilgodese den enkelte kvindes behov for en individuel tilpasset information?  

De professionelles faglige kompetencer opleves forskelligt, idet de professionelle opleves 

som kompetente og omsorgsfulde, når de lytter til kvinden og giver indtryk af, at de ved hvad 

de har med at gøre. Modsat giver det anledning til utryghed, hvis kvinderne oplever de 

professionelles manglende kompetencer og således handler det om at de professionelle skal 

være faglig kompetente, for at kvinderne kan opleve tryghed i forløbet. For kvinderne betyder 

det noget at miste bryste og kan medføre, at kvinderne hader deres krop. Det berører, at de 

fleste kvinder ikke er spurgt om deres oplevelse af at miste brystet eller oplevelsen af kroppen 

i indlæggelsesforløbet. Kvinderne har således heller ikke talt med de proessionelle om, 

hvordan de har det, idet vægten lægges på den fysiske pleje og behandling. Det rejser 

spørgsmålene: Hvorfor taler de professionelle ikke med kvinderne om deres oplevelse af at 

være ramt af brystkræft og hvordan det opleves at miste brystet? Er det manglede tid eller 

skyldes det deres tilgang til det enkelte menneske? 

Et andet emne som fremkommer i teksterne er kvindernes oplevelse af patienthotellet, idet det 

er utrygt, at der ikke er personale med en specifik viden om brystkræft, men modsat bidrager 

hotellet til, at kvinderne føler sig mindre sygeliggjort. Patienthotellet giver mulighed for at 

være alene eller sammen med sin familie i en god atmosfære. Stemningen, de fysiske rammer 

og maden medfører en god oplevelse. Oplevelsen står i stærk kontrast til kvindernes oplevelse 
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af hospitalsafdelingen, idet pladsen der er trang og kvinderne oplever at de kan røre ved 

sidemanden, hvis de rækker armen ud. De har ingen privathed, da alle samtaler kan overhøres. 

De fysiske rammer giver ikke mulighed for at restituere sig på grund af uro i hele døgnet.  

Ovenstående giver anledning til følgende spørgsmål: Hvad betyder de fysiske rammer? Hvad 

betyder det for kvinderne at være på patienthotellet? Har de den samme mulighed for at være 

sammen med ligestillede på patienthotellet, som anses for vigtig for at kunne dele oplevelser 

og erfaringer?  

Kvinderne har ikke en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske i indlæggelsesforløbet, og det 

betyder, at der ikke følges op på information eller samtaler. Den manglende kontinuitet 

medfører, at kvinderne ikke ved, hvem de skal opereres af og ej heller hvem de skal samtale 

med næste gang, hvilket skaber utryghed. Det rejser følgende spørgsmål: Hvordan kan de 

sundhedsprofessionelle følge op på tidligere samtaler og på denne måde hjælpe kvinden 

videre? Føler kvinderne sig parate til at tale om eksistentielle forhold og oplevelsen af at 

miste brystet, når det er en ny professionel hver gang? 

5.2 Strukturel analyse af det empiriske materiale 

I strukturanalysen fremkommer meningsenhederne i teksten gennem udvalg af, hvad der siges 

og udtrykkes i interviewene. Udfra meningsenheder søges at forklare hvad der tales om i 

interviewene og derved fremkommer betydningsenheder. På baggrund af  betydningsenheder 

udledes temaer til videre fortolkning og diskussion. Strukturanalysen førte til fremkomsten af 

følgende temaer: at opleve travlhedens tone, at opleve forskellige måder at kommunikere 

på, at opleve faglige kompetencer, at opleve mangel på kontinuitet, at være i forskellige 

fysiske rammer og at være eller ikke at være i en omsorgsrelation.  Dette fremstilles for 

overskuelighedens skyld i nedenstående skema. 

Informanternes citater er i det følgende skrevet med kursiv og mine præciserende ord er 

skrevet i [ ], mens pauserne i informanternes tale markeres med …. Sproget i citaterne er 

bevaret, men der er sat komma og punktum for at øge læsevenligheden.    
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Meningsenheder 

(Hvad siges) 

Betydningsenheder 

(Hvad tales der om) 

Temaer 

Det gør i hverfald, at man ser lige tiden 

an, går det her væk af sig selv, skal jeg 

nu tisse, så er det virkeligt eller er det 

bare min fornemmelse. Det gør, at man 

lige venter inden man forstyrrer per-

sonalet. Jeg ventede længe inden jeg 

kaldte, for jeg kunne godt mærke at de 

har travlt. 

Altså når de var hos en, så forsøgte de at 

tage den tid der skulle til, men fra at 

[den professionelle] havde sagt at hun 

vil hente dit og dat, til hun kom med det, 

der gik der nogen tid, så hun er helt klart 

hængt op, fordi jeg ved at mens hun er 

hos mig er der andre der venter. 

Og så skulle jeg jo tisse og det kunne jeg 

jo ikke [på bækken]og det skulle jeg 

inden jeg kom op på afdelingen, for det 

havde de jo ikke tid til, vel? Så tog de det 

med et kateter 

Altså de var dårligt færdige i det ene 

[rum] så var de på vej til noget andet og 

hev én et eller andet sted, hvis der var et 

rum de kunne komme ind i 

Så ventede jeg en time og trekvarter. 

Altså den der ventetid, den [giver]bare 

følelsen af er vi blevet glemt eller er det 

bare dårlig planlægning det her eller 

hvad er det for noget. Det kan 

simpelthen ikke passe, at man skal kaldes 

over og så skal sidde og vente så lang tid 

på at komme ind og tale med en læge og 

sygeplejerske. Det er faktisk rimelig lang 

tid at sidde i en stol, når man er 

forholdsvis nyopereret. 

 

At undertrykke behov for  

ikke at være til besvær. 

 

 

 

 

 

At opleve skyld ved at bede 

om hjælp til opfyldelse af 

behov. 

 

 

 

At få kvinden videre hurtigst  

muligt. 

 

 

Produktivitet 

 

At føle sig som et nummer i  

rækken 

 

 At opleve 

travlhedens 

tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På det tidspunkt havde jeg ikke fået svar 

på lungebilledet, så min bekymring var 

også om der var spredning dertil 

At bekymre sig over 

manglende svar 

 

At opleve  

forskellige 
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 Jeg kunne ikke rigtig få at vide hvad 

formålet [med projektet
12

] var. Jeg 

sagde, er det nu kalk-tabletter for jeg vil 

ikke tage kalktabletter, men det var det 

ikke. Jeg vil godt gå med til det, men jeg 

vil kraftedeme ikke dø af det… men altså 

de… jeg fik ikke infor-mation om, hvad 

det var. Jeg har savnet meget 

information. Der var ingen information 

om noget som helst. Jeg synes bare der 

var mange mangler især det med 

informationsniveauet 

Du får ingenting at vide, du skal selv 

finde ud af alt. 

Jeg må indrømme, at jeg gik jo også på 

nettet og tjekkede længe, fordi jeg godt 

ville vide sådan lidt om…..jeg synes 

altså…..man fik sådan en vis fortrolighed 

med personalet, men de havde jo 

drøntravlt de stakkels mennesker.  

Jeg har fået simpelthen så meget, det er 

da helt forfærdeligt, jeg føler mig 

virkelig som  en kræftpatient. 

Hjernen er slået helt fra, man hører ikke 

hvad der bliver sagt. 

Ingen har snakket med mig om, hvad det 

betyder at miste brystet. Der er ikke 

nogen der direkte har snakket med mig 

om betydningen af at miste brystet, men 

det var måske også min egen skyld. 

Jeg har snakket lidt med syge-

plejerskerne om det [at miste brystet] og 

meget med hende der skulle operere mig. 

 

 

Der gik ikke ret lang tid så kastede jeg 

op igen og blev mere og mere tørstig og 

det eneste det her personale spurgte til, 

 

At træffe beslutning på 

baggrund af  viden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At søge viden 

 

 

 

At opnå sikkerhed for at være 

tilstrækkelig informeret 

 

 

 

At tilrette informationen 

 

 

At informere på det rette 

tidspunkt 

 

 

Ikke at tale om betydningen 

af at miste brystet 

 

 

 

At tale om betydningen af at 

miste brystet 

 

 

 

At lytte til kvinden 

måder at 

kommunikere 

på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Via lodtrækning gives der fire måneders medicinsk behandling efterfulgt af operation eller operation efterfulgt af 

medicinsk behandling 
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det var om jeg skulle tisse. Nej jeg skal 

ikke tisse. Jeg fik ingen kvalmestillende 

og jeg fik ingen i.v. væske ….jeg fik bare 

at vide at du kan drikke små slurke. 

 

 

 

 

De to sygeplejersker der egentlig var 

omkring mig var ikke fra  ambulatoriet, 

så de var nødt til at få fat i en der havde 

sin erfaring derovre fra, som vidste 

hvordan hun kunne malke lidt og få det 

til at løbe i drænet. 

Jeg spurgte hvad jeg må med den arm. 

Jeg skulle snakke med en fysioterapeut 

dagen efter, så det kunne jeg få at vide 

der. Jamen, hva´ må jeg så indtil der. 

Føler ikke personalet er kompetente i 

forhold til det, jeg er der for.    

Meget kompetente, meget dygtige og 

meget omsorgsfulde, fordi de prøver at 

høre hvad jeg sagde, men også vidste 

hvad de havde med at gøre. Det kunne 

bare mærkes. 

Følte jeg mig knap så tryg, det gør mig 

lidt usikker at hun er usikker. 

  

Ikke at have erfaring 

 

 

 

 

 

 

At besidde en specialiseret 

viden 

 

 

At vide hvad de taler om 

 

 

 

At opleve utryghed, når 

sygeplejersken ikke udstråler 

sikkerhed 

At opleve 

faglige 

kompetencer 

 

 

 

 

 

Der har ikke været nogen der har været 

min kontaktperson. Der har aldrig været 

en gennemgående person. 

Der var aldrig nogen sinde nogen  

der fulgte op på noget som helst. 

Det har simpelthen været en ny 

[professionel] hver gang, så jeg har 

ingen ide om hvad de hedder de 

forskellige, jeg tror der har nok været 

fem forskellige 

Jeg spurgte om det var den læge der 

skulle operere, men det kunne hun 

[sygeplejersken] ikke svare på, for det 

kom an på hvordan operationslisten så 

ud. 

Så kom ham lægen som skulle operere, 

hvor det viste sig at det ikke var hende, 

At have en kontaktperson 

 

 

 

At være effektive og 

produktive 

 

 

 

 

At være tryg 

 

 

 

 

At følge op på samtaler og 

At opleve 

mangel på 

kontinuitet  
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som der egentlig var aftalt, hvor jeg 

tænkte hvad sker der lige her. Der kom 

en eller anden fremmed læge og sagde 

du skal have fjernet alle lymfe-kirtlerne. 

Nej, det skal jeg ikke, for det er ikke det 

der er aftalt. Så det var sørme godt der 

kom sådan en læge der, så jeg ikke bare 

vågnede op uden lymfekirtler, men reelt 

så ved jeg ikke hvad han har fjernet. 

Tirsdag morgen var jeg ude på 

badeværelset og blive vasket. ”Da jeg så 

kommer ind igen, så på mit sengebord 

ligger der en lille sprøjte i et etui og så 

ligger der en grøn doseringsæske med 

mit navn med to i hver rum…..jeg fandt 

aldrig ud af, hvem der havde lagt dem 

eller hvad de forventede der skulle ske 

med den medicin, for der var aldrig 

nogen der fulgte op på det.     

Det ville have betydet noget om det var 

den samme person der gik igen. 

 

Det gjorde egentlig ikke noget, at det 

ikke var de samme personer. 

 

 

sygeplejeinterventioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov for kontinuitet 

 

Ikke behov for kontinuitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har været godt at være på 

patienthotellet, fordi så har han 

[ægtefællen] en større og bedre 

fornemmelse af hvordan jeg egentlig har 

det. 

 

Jeg vil være alene. Det er mit behov.  

 

Jeg føler mig mindre syg.  

Der bliver gjort meget for at der er en 

god stemning. Det er ind-bydende, 

lækkert og man sidder ved veldækkede 

borde og der er lidt taffelmusik i 

baggrunden. Det var luksus og jeg følte 

mig virkelig godt behandlet. og så kom 

receptionisten. 

 

Det var meningen at jeg skulle have 

været på patienthotellet med det samme, 

At være sammen på 

patienthotellet 

 

 

 

 

At være alene 

 

At føle sig mindre syg 

 

 

 

At opleve en god stemning 

 

 

 

At føle sig tryg ved at der  er 

kvalificeret personale 

At være i 

forskellige 

fysiske rammer 
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men det er jeg altså ikke tryg ved, så blev 

jeg på hospitalet en nat  

På afdelingen ligger man tre på en stue 

og kan overhøre alle samtaler, jeg 

prøver at holde mig lidt for mig selv, for 

jeg kan ikke rumme andres sygehistorier. 

Der var to der havde mave-tarm syg-

domme, den ene lå på en madras, der 

blev pumpet automatisk op, det larmede 

frygteligt. Den anden havde sit fjernsyn 

kørende hele natten. 

Man har næsten fornemmelsen af hvis 

man rækker hånden ud rører man ved 

hende ved siden af. Der er mere uro og 

alle samtaler kan overhøres af andre. 

 

 

 

At være på sengeafdelingen   

 

 

 

 

 

Ikke at opleve privathed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kom receptionisten, som jo også er 

sygeplejerske, og så til mit dræn til 

natten. Det var den kontakt jeg havde 

med personalet. 

Følelsesmæssigt, menneskeligt er der jo 

ikke nogen støtte, at man får et 

behandlingstilbud og det har være godt, 

det har været fint, men der er jo ikke 

noget med at…jamen nu står du der og 

er ung og har små børn og er lige 

pludselig dødelig syg, jamen har du så 

ikke brug for nogen at snakke med , nej 

det er der ikke noget tilbud om på nogen 

måder. Der var heller ingen der spurgte 

til om man kunne få børnene passet. 

Ingen har snakket med mig om hvordan 

jeg har det, det var sådan mere det 

fysiske det drejede sig om. 

Jeg følte mig ikke taget om 

Jeg har ikke tid, jeg går nu….. sådan 

følte jeg. Tiden til at tage om 

patienterne, er der ikke. 

De [sygeplejerskerne] var der ikke ret 

meget. Altså der var en aftenvagt, hvor 

jeg ikke så en sygeplejerske.  

Det betyder bare meget….og det er ikke 

sikkert, at der er noget at gøre, men bare 

 

Kontakten til personalet på 

patienthotellet 

 

 

At samtale om eksistentielle 

forhold og ikke kun have 

interesse for det fysiske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At føle sig alene 

 

 

At sygeplejerskerne ikke er 

tilstede 

 

 

At være eller 

ikke at være i 

en omsorgs- 

relation 
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lige det, at man får fornemmelsen, at vi 

[sygeplejerskerne] er her faktisk, fordi vi 

godt vil hjælpe dig i stedet for at du er 

her fordi, fordi vi alligevel skal lave 

noget, når vi nu alligevel er på arbejde.   

At udvise interesse for det 

enkelte menneske 

Fig. 3  Processen i strukturanalysen 

5.3 Kritisk fortolkning og diskussion 

Temaerne, som er fremkommet via den naive læsning og strukturelle analyse, ses som 

gensidig afhængige og interagerende enheder. De vil i det følgende blive kritisk fortolket og 

diskuteret med den sygeplejefaglige referenceramme, teori og andre undersøgelsesresultater 

for derved at åbne for en dybere forståelse af fænomenet. Dermed giver den kritiske 

fortolkning og diskussion mulighed for at udlede almene træk ved indlæggelsesforløbet i 

forbindelse med operation for brystkræft på baggrund af specifikke udsagn fra interviewene. 

Således inddrages udvalg af citater fra interviewene for at åbne fortolkningen i relation til 

konkrete situationer. Fortolkningen og diskussionen ses som en dialektisk proces mellem 

forklaring og forståelse og mellem det specifikke og det almene. 

5.3.1 At opleve travlhedens tone 

I indlæggelsesforløbet oplever kvinderne minimal kontakt med sygeplejerskerne, fordi 

sygeplejerskerne generelt ikke er meget tilstede på stuen. 

 ”De [sygeplejerskerne] var der ikke ret meget. Altså der var en aftenvagt, hvor 

 jeg ikke så en sygeplejerske”. 

Det ser ud til, at sygeplejerskerne er på stuen, når de brystopererede kvinder verbaliserer 

behov for hjælp og således når der er noget at gøre. Isoleret set kan ”det at gøre det, der skal 

gøres”, fortolkes som en god handling, hvor kvinderne modtager lige det, de har behov for. 

Det vil således være imødekommelsen af behov, der sætter dagsordenen for sygeplejerskens 

handlinger. Men fortolket i en sammenhæng kan ”at gøre lige det der skal gøres” opfattes på 

den måde, at sygeplejersken ikke retter opmærksomheden mod det, der viser sig i situationen 

og ifølge Kari Martinsen derfor ikke ser med hjertets øje, men med det registrerende øje 

(Martinsen, 2006a). Det kan betyde, at sygeplejerskerne ikke interesserer sig for, hvordan 

kvinden har det og således overser hendes oplevelse af lidelsen. Det er, ifølge Martinsen 

(2005) undladelsessynder at sygeplejersken ikke bruger sin opmærksomhed
13

 og ser, hvad der 

                                                 
13

 Opmærksomhed er en særlig form for intens nærvær, som kan ses som en integration af en sanselig, situationsbestemt 

rettethed og en professionel faglighed (Martinsen, 2006a) 
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i situationen viser sig som det mest betydningsfulde, idet brystkræft aktualiserer 

livsfænomener som eksempelvis utryghed, ensomhed, angst og sårbarhed (Schmid-Büchi, 

Halfens, Dassen & van der Borne, 2008). Livsfænomener er en generel betegnelse for de 

forskellige etiske og eksistentielle fænomener, som er givet med livet (Delmar, 2010). 

Fænomener som alle kender til, men som forstærkes ved sygdom. Derfor har kvinderne brug 

for et eksistentielt rum. Et rum kan have flere betydninger, idet man i samtalen kan være 

rummelig ved at give hinanden tid og rum, uden at komme for nær, men også uden at blive 

for distanceret (Martinsen, 206b s. 27). Et rum kan også være fysisk, som hospitalsstuen eller 

hospitalssengen, men det kan også være et eksistentielt rum, hvor rummet er selve livet (Hall 

& Graubæk, 2010). Her kan relationen og nærværet med den professionelle give mulighed for 

at dele eksistentielle tanker, der kan være med til at fremme livsmodet og håbet (Martinsen, 

2005 s. 149; Lindholm, Holmberg & Mäkela, 2005). Livsmod handler om livsvilje, om 

kvindernes tro på mening og håbets betydning, idet håbet kan beskrives som en positiv kraft, 

der gør det muligt at leve på trods af situationen (Larsen, 2000 s. 112). Det tager tid og det 

kræver sin tid, en rolig tid – med stilhed og pauser. Fundene i Greenslade, Elliotts og 

Mandville-Ansteys (2010) undersøgelse viser, at tiden har betydning for kvindernes oplevelse 

af indlæggelsesforløbet. Hvis travlhedens tone, et højt aktivitetsniveau og de professionelles 

hastige tilstedeværelse forplanter sig i rummet og dominerer rummet, kan det betyde, at 

kvindernes eksistentielle rum fortrænges eller overses af de sundhedsprofessionelle. 

Kvinderne risikerer således, at blive efterladt alene i det eksistentielle rum uden at få den 

nødvendige følelsesmæssige støtte i relation til at være ramt af en livstruende sygdom og 

opleve kropstab. Dette svarer også til fundene i andre undersøgelser, hvor kvinder med 

brystkræft oplever manglende følelsesmæssig støtte fra de sundhedsprofessionelle (Landmark 

& Wahl, 2002; Saares & Suominen, 2005). Delmar (2000) siger med Kari Martinsen, at tiden 

er en afgørende faktor men ikke den altafgørende. Den professionelles holdning har også en 

essentiel betydning i omsorgspraksis, idet det handler om at opfange indtrykket og give det 

udtryk ved hjælp af eksempelvis berøring, øjekast eller enkle ord, hvilket ikke nødvendigvis 

kræver mere tid. Da omsorgspraksis er en situationsorienteret praksis virkeligøres omsorgen 

først i den konkret situation, men det indebærer at den sundhedsprofessionelle er tilstede og 

nærværende for at opnå en forståelse af situationen (Martinsen, 2005). At være nærværende 

betyder, at den sundhedsprofessionelle tager sig tid til at være i situationen ved at vise 
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interesse, være opmærksom og samtale for at opnå forståelse af kvindens situation. Et nærvær 

kan nemlig ikke være travlt (Martinsen, 2002 s. 266).   

Når de sundhesprofessionelle så er på stuen, oplever kvinderne kun deres hastige tilstede-

værelse, selvom de forsøger at tage den tid, der skal til i situationen.  

 ”Altså når de var hos en, så forsøgte de at tage den tid, der skulle til, men fra at 

 [den professionelle] havde sagt at hun vil hente dit og dat, til hun kom 

 med det, der  gik der nogen tid, så hun er helt klart hængt op, fordi jeg ved, at 

 mens hun er hos mig, er der andre der venter”. 

At de sundhedsprofessionelle i deres kapløb med tiden slet ikke eller kun flygtigt er tilstede 

uden at være nærværende kan således tyde på, at kvinderne ikke modtager den behørige 

omsorg i situationen. Citatet vidner imidlertid også om, at kvinderne oplever skyldfølelse over 

at tage tiden fra andre patienter, som kvinderne skønner har større behov for hjælp end dem 

selv, hvilket også kommer til udtryk i Charlotte Delmars ”Tillid og Magt” (1999). I Delmars 

undersøgelse ønsker patienterne ikke at være til besvær, fordi de oplever at andre patienter 

sikkert har mere brug for hjælp. Kvinderne i nærværende undersøgelse ønsker ikke at være til 

ulejlighed og undertrykker således basale behov så længe som muligt, fordi de tager hensyn 

til andre patienter og de professionelle. 

 ”Det gør i hverfald, at man ser lige tiden an, går det her væk af sig selv, skal jeg 

 nu tisse, så er det virkeligt eller er det bare min fornemmelse. Det gør, at man 

 lige venter inden man forstyrrer personalet. Jeg ventede længe inden jeg kaldte, 

 for jeg kunne godt mærke, at de har travlt“. 

Citatet kan imidlertid også ses som et udtryk for, at kvinderne ikke ønsker at blotte sig for, 

ifølge Charlotte Delmar (1999), er det at bede om hjælp fundamentalt en blottelse af sig selv 

som person. 

Da tiden bliver anset som et vigtigt middel, der kan disponeres over, medfører det at 

kvaliteten i arbejdet bliver målt udfra hvor hurtigt og effektivt, det kan udføres (Martinsen, 

2002). 

  ”Og så skulle jeg jo tisse og det kunne jeg jo ikke [på bækken]og det skulle jeg 

 inden jeg kom op på afdelingen, for det havde de jo ikke tid til, vel? Så tog de 

 det med et kateter”.    

Således oplever kvinden, at hendes egen tidsrytme underkendes, idet der ikke er tid til at 

vente på, at hun selv kan lade vandet, hvorfor den lineære tid bliver dominerende. Den 

lineære tid består af afkortede øjeblikke, som har retning mod et bestemt punkt (Martinsen, 

2002), som i dette tilfælde er at få kvinden videre fra opvågningsafdelingen til senge-

afdelingen på en hurtig og effektiv måde. Noget tyder derfor på, at kvinden oplever en fysisk 
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blottelse, fordi der ingen tolerence er i forhold til forsinkelser, eftersom tiden anses som et 

middel (ibid.). Det kan betyde, at kvindens personlige integritet krænkes, idet de grænser eller 

det skjold, som kvinden normalt har mellem sig om omgivelserne, overskrides (Dalgaard, 

2007 s. 56). Integritet betyder, at noget er urørligt og bør forblive urørt og som derfor kan 

krænkes, hvis det alligevel bliver rørt ved. Hvis et menneske betragtes som et objekt udviskes 

integriteten og urørlighedszonen brydes (Martinsen, 2006b s. 14), hvorfor noget tyder på, at 

kvinden oplever at være objektiviseret. Såfremt kvalitet i arbejdet er ensbetydende med 

hastighed og effektivitet, er der tale om en instrumentel brug af tid, hvor der ikke er plads til 

omveje og pauser og således ikke til menneskeligt nærvær (Martinsen, 1996). 

Modsat må kvinderne udvise stor tolerence og tålmodighed i indlæggelsesforløbet, idet de 

oplever forsinkelser som følge af travlheden 

  ”Så ventede jeg en time og trekvarter. Altså den der ventetid, den [giver]bare 

 følelsen af er vi blevet glemt eller er det bare dårlig planlægning det her, eller 

 hvad er det for noget. Det kan simpelthen ikke passe, at man skal kaldes over og 

 så skal sidde og vente så lang tid på at komme ind og tale med en læge og 

 sygeplejerske. Det er faktisk rimelig lang tid at sidde i en stol, når man er 

 forholdsvis nyopereret”.  

At vente er et vilkår i sundhedsvæsenet, men ventetiden medfører, at kvinderne oplever 

følelsen af at være glemt, hvilket kan være med til at understrege følelsen af at være uden 

betydning (Høstrup, 2010). De oplever ”at være et nummer i rækken” og ikke en unik person 

med egne erfaringer og oplevelser, hvilket tyder på at kvinderne oplever objektivisering.  Det 

svarer til fundene i Bomans, Anderssons og Björnvells (1996) undersøgelse, hvor kvinderne 

til tider oplever sig behandlet som en vare og ikke som et menneske. Kvinderne erfarer, at 

systemet disponerer over deres tid og det vidner om, at deres tid ikke anerkendes som 

værende vigtig, hvilket kan opleves som manglende respekt. Oplevelsen af respekt har 

generel betydning for oplevelsen af tryghed, selvværd og tro på egne evner til at kunne 

håndtere vanskelige situationer. Omvendt vil manglende respekt – eksempelvis oplevelsen af 

at være glemt – kunne føre til utryghed, opgivenhed og modløshed (Amtsrådsforeningen, et 

al., 2003). Det ser således ud til, at ventetiden og dermed den manglende respekt kan være en 

medvirkende årsag til, at kvindernes oplevelse af eksistentielle livsfænomener forstærkes. 
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5.3.2 At opleve forskellige måder at kommunikere på 

Kvinderne oplever forskellige behov for information i indlæggelsesforløbet.  

 ”Jeg har savnet meget information. Der var ingen information om  

 noget som helst. Jeg synes bare der var mange mangler især det  

 med informationsniveauet”. 

Den manglende information indebærer, at kvinderne oplever utryghed, usikkerhed, øget 

sårbarhed. Ifølge Saares og Suominens (2005) bidrager det til, at dødsangsten vedligeholdes 

eller ligefrem forstærkes, fordi kvinderne ikke ved hvad ”næste skridt er” og ikke føler sig 

”klædt på” til at træffe eventuelle beslutninger om selve behandlingen.  

  ”Jeg kunne ikke rigtig få at vide hvad formålet [med projektet
14

] var. Jeg 

 sagde, er det nu kalktabletter for jeg vil ikke tage kalktabletter, men det var det 

 ikke. Jeg vil godt gå med til det, men jeg vil kraftedeme ikke dø af det….men 

 altså de…jeg fik ikke information om, hvad det var”. 

Greenslade, Elliott og Mandvile-Anstey (2010) påpeger, at det kan få en negativ betydning 

for kvindernes rehabilitering, at de ikke føler sig forberedte og ”klædt på” til det forløb de 

skal igennem.  Kvinderne oplever derfor, at det er nødvendigt selv at søge viden på nettet.  

 ”Jeg må indrømme, at jeg gik jo også på nettet og tjekkede længe, fordi jeg godt 

 ville vide sådan lidt om…..jeg synes altså…..man fik sådan en vis fortrolighed 

 med personalet, men de havde jo drøntravlt de stakkels mennesker.  

Det vidner om, at kvinderne ikke har tillid til, at de får den nødvendige information i 

situationen. Kari Martinsen siger med K.E Løgstrup, at mennesker normalt møder hinanden 

med tillid, men har vi mistillid til hinanden, skyldes det som regel mangel på tillid 

(Martinsen, 2006b). At vise tillid betyder at udlevere sig, at vove sig frem for at blive 

imødekommet. At kvinderne oplever mistillid kan skyldes, at de ikke har følt sig 

imødekommet, ikke er blevet mødt med interesse, men har følt sig afvist eller krænket (ibid.), 

hvilket kommer til udtryk i følgende citat. 

 Jeg har ikke tid, jeg går nu…..sådan følte jeg.  

Ifølge Katie Eriksson (2005) kan krænkelse foregå gennem en manglende etisk holdning eller 

ved ikke at ”se” kvinden og altså tyde situationen og intervenere i forhold til denne. Det 

medfører, at kvinderne oplever plejelidelse, hvilket betyder at kvinden udsættes for yderlig 

lidelse som følge af plejen eller mangel på samme, og herved reduceres kvindens muligheder 

for at anvende sine inderste helseressourcer (ibid.).       

                                                 
14

 Via lodtrækning gives der fire måneders medicinsk behandling efterfulgt af operation eller operation efterfulgt af 

medicinsk behandling 
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En anden kvinde oplever imidlertid informationen som overvældende, fordi hun modtager 

mere information, end hun har behov for. 

 ”Jeg har fået simpelthen så meget, det er da helt forfærdeligt, jeg føler mig 

 virkelig som  en kræftpatient”. 

Det ser ud til, at for meget information også kan bidrage til at sygdommen opleves mere 

alvorlig og dermed øge kvindens usikkerhed og sårbarhed. 

Kvinderne oplever ikke, at informationen gives på det rette tidspunkt 

 ”Hjernen er slået helt fra, man hører ikke hvad der bliver sagt”. 

Det tyder derfor på, at kvinderne ikke hører hvad der bliver sagt, fordi de kan være påvirket af 

eksistentielle tanker om døden, som ifølge Greenslade, Elliott og Mandville-Anstey (2010) 

nedsætter kvindernes evne til at kapere informationer. Timingen anses dermed at have stor 

betydning for kvindernes evne til at opfatte informationen. Derfor synes det vigtigt at tilpasse 

den rette mængde information på det rette tidspunkt til den enkelte kvinde. Fundene i 

Greenslade, Elliott og Mandville-Ansteys (2010) undersøgelse viser, at kvinderne efter-

spørger information, fordi det kan være med til at reducere angsten, men også fordi det 

medfører en menneskelig kontakt. I denne undersøgelsen tyder det på, at kommunikationen 

ikke tager afsæt i en samtale med kvinderne, men at den i højere grad bygger på stategisk 

kommunikation, fordi den har det bestemte formål for øje at informere (Riis & Birkelund, 

2010). Kari Martinsen (2006b) siger med den norske filosof Hans Skjervheim, at der på den 

måde opstår en toleddet relation. Dette står i modsætning til en treleddet relation, som består 

af den sundhedsprofessionelle, kvinden og den sag eller den situation, de er fælles om at tale 

om. Hvis der var tale om en treleddet relation, ville det betyde at kvinden og den 

sundhedsprofessionelle taler sammen om noget, de samtaler. Er samtalen derimod toleddet 

betyder det, at den sundhedsprofessionelle ikke engagerer sig i situationen, og heller ikke 

interesserer sig for sagen som kvinden refererer til, men blot konstaterer det hun siger som et 

faktum (ibid.). Ifølge Kari Martinsen (2005) er det en måde at objektivisere kvinden på. I 

undersøgelsen tyder det på, at samtalerne hovedsageligt er toleddet, idet den professionelle 

ikke lytter til kvinderne med henblik på – udfra kvindens situation og sag – at føre en samtale 

om noget, de i fællesskab er engageret i. Derfor oplever flere af kvinderne, at de 

professionelle ikke interesserer sig for, hvad det betyder for kvinderne at miste brystet. 

 “Ingen har snakket med mig om, hvad det betyder at miste brystet. Der er ikke 

 nogen der direkte har snakket med mig om betydningen af at miste brystet”. 
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Kvinderne oplever dermed ikke samtaler om et eventuelt ændret body image. Konsekvensen 

kan være følelsesmæssige påvirkninger, der kan resultere i lavt selvværd, mistet selvtillid og 

som det ses i Sertoz, Doganavsargil & Elbis (2009) undersøgelse medvirke til udvikling af  

depression. 

En af kvinderne har dog oplevet at samtale om betydningen af at miste brystet. 

  ”Jeg har snakket lidt med sygeplejerskerne om det [at miste brystet] og meget 

 med hende der skulle operere mig”. 

Det betyder dermed, at kvinden får mulighed for at tale om den betydning, det har for netop 

hende at miste brystet og på denne måde forebygge eventuelle følelsemæssige påvirkninger 

og således hindre en eventuelt depression i at udvikle sig. 

5.3.3 At opleve faglige kompetencer 

Kvinderne oplever, at de sundhedsprofessionelle besidder faglige kompetencer, men de 

oplever også det modsatte, hvilket har betydning for deres oplevelse af indlæggelsesforløbet. 

 ”Jeg spurgte hvad jeg må med den arm. Jeg skulle snakke med en fysioterapeut 

 dagen efter, så det kunne jeg få at vide der. Jamen, hva´ må jeg så indtil der. 

 Føler ikke personalet er kompetente i forhold til det, jeg er der for”. 

Det ser ud til, at kvinden føler sig afvist og krænket, fordi de professionelle mangler 

kompetencer i forhold til det kvinden er der for – at få pleje og behandling efter operation for 

brystkræft. Fundene i Gleenslade, Elliott og Mandville-Ansteys undersøgelse (2010) viser, at 

de sundhedsprofessionelle er vigtige for at kvinderne kan tilpasse sig situationen med 

brystkræft. Hvis den professionelle ikke har en specifik viden om brystkræft og dens 

konsekvenser kan det medføre at kvinderne føler utryghed og usikkerhed og betyde, at de har 

sværere ved at tilpasse sig situationen .    

  ”Følte jeg mig knap så tryg, det gør mig lidt usikker at hun er usikker”.     

Hvordan den professionelle handler i situationen må, ifølge Kari Martinsen (2006b), læres og 

vurderes ud fra erfaring, forståelse, indsigt og klogskab. Det betyder, at den erfarne viser den 

mindre erfarne hvad godt håndelag er, som eksempelvis at malke et dræn.  

 ”De to sygeplejersker der egentlig var omkring mig var ikke fra ambulatoriet, så 

 de var nødt til at få fat i en der havde sin erfaring derovre fra, som vidste, 

 hvordan hun  kunne malke lidt og få det til at løbe i drænet”.  

Denne viden kan imidlertidig ikke udelukkende formuleres sprogligt, men viser sig igennem 

en ”tavs” viden i den professionelles håndelag, hvor sygeplejens normer, procedurer og 

faktakundskab er integrerede (ibid.). Det betyder, at den mindre erfarne kan trække på 
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erfaring fra lignende situationer, for Kari Martinsen siger med Løgstrup, at selvom en 

situation altid er enestående, vil den altid indeholde typiske træk (ibid.). 

I andre situationer oplever kvinderne de professionelles erfaring, hvilket medfører sikkerhed 

og tryghed.  

 ”Meget kompetente, meget dygtige og meget omsorgsfulde, fordi de prøver at 

 høre hvad jeg sagde, men også vidste hvad de havde med at gøre. Det kunne 

 bare mærkes”. 

Det betyder noget for kvinderne at de professionelle ved, hvad de har med at gøre og ikke 

famler sig frem til den bedste handling i situationen. At de professionelle ikke udelukkende 

forholder sig til den fysiske side af kvinderne betyder, at situationen opleves som 

omsorgsfuld, fordi de professionelle lytter til kvinden og tager udgangspunkt i det kvinden 

udtrykker. Citatet vidner om, at den professionelle anvender det faglige skøn og således 

deltager i situationen med sin faglighed og sine sanser. Dermed ser hun flere sider af kvinden 

og får derved et mere helhedspræget indtryk af hende. Kari Martinsen vil sige, at den 

professionelle ser med hjertets øje, med et deltagende opmærksomt øje, som kan få kvinden 

til at føle sig betydningsfuld (Martinsen, 2006a). 

5.3.4 At opleve mangel på kontinuitet 

Kvinderne oplever alle mangel på kontinuitet i indlæggelsesforløbet, men det ser ud til at 

kvinderne tillægger den manglende kontinuitet forskellig betydning. For én af kvinderne 

synes det mindre væsentligt at møde de samme personer.   

  ”Det gjorde egentlig ikke noget, at det ikke var de samme personer”. 

Det kan hænge sammen med, at denne kvinde i hendes øjne kun har fået lavet et lille indgreb 

og derfor kun var indlagt kort tid. 

  ”For det her er jo bare et lille indgreb jeg har fået lavet”.  

Det tyder på, at kvinden ikke oplever sin situation så alvorlig. 

  ”Jamen, jeg føler altså, at hvis jeg ikke skal opereres mere end det her, så er 

 det altså ikke noget at regne”. 

At indlæggelsestiden og oplevelsen af situationens alvorlighed hænger sammen ses også i 

Saares og Suominens (2005) undersøgelse, hvor kvinderne opfatter den korte indlæggelsestid 

som et udtryk for at operationen ikke er kompliceret og således ikke oplever situationen som 

så alvorlig. På den anden side angives det i ”Patientens møde med sundhedsvæsenet” (2003) 

at behovet for kontinuitet i nogen grad er sygdomsspecifik, mens det i nærværende 
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undersøgelse mere tyder på, at det er kvindernes oplevelse af sygdommens alvorlighed, der er 

afgørende for behovet for kontinuitet. 

Andre kvinder oplever, at kontinuitet har stor betydning i forbindelse med deres operation for 

brystkræft. 

 ”Det ville have betydet noget, om det var den samme person der gik igen”. 

Citatet vidner om, at det betyder noget for kvinderne at de plejes og behandles af de samme 

personer. Dette kan skyldes, at kvinderne derved gives mulighed for at opnå fortrolighed i 

relationen og kan have betydning når de skal dele tanker, oplevelser af eksistentiel karakter og 

i forhold til et eventuelt ændret body image. Den manglende kontinuitet øger således risikoen 

for at kvinderne efterlades alene i det eksistentielle rum, som beskrevet i afsnit 5.3.1., fordi 

der ikke følges op på information og samtaler.  

 ”Der var aldrig nogen sinde nogen der fulgte op på noget som helst”.  

Citatet tyder på, at kvinderne ikke oplever at være tildelt en kontaktperson på trods af at 

kontaktpersonordningen har eksisteret i ca. 10 år og i 2009 blev en del af Sundhedsloven 

(Sundhedsloven, 2010). Det kan medføre oplevelsen af, at ingen har overblik eller tager 

ansvar for den enkelte kvinde, som risikerer at føle sig alene og forladt, og kan resultere i at 

ingen ved, i hvilken retning den enkelte kvindes følelsesmæssige situation udvikler sig. Kari 

Martinsen beskriver den professionelle omsorgsudøver som en professionel stedfortræder, der 

midlertidig eller permanent træder i kvindens sted og tager ansvaret for hende (Martinsen, 

2005 s. 159-160). Ansvaret indebærer aldrig at tage ansvaret fra kvinden. Det er ikke hvem 

som helst der kan være stedfortræder, idet stedfortræderen må kende den andens situation. 

Relationen har personlig karakter og er præget af både fortrolighed og fremmedhed. 

Fremmedhed signalerer, at der er tale om to selvstændige personer, mens fortroligheden er et 

udtryk for den professionelles kendskab til kvindens situation (ibid.). Noget tyder på, at 

kvinderne ikke oplever at være omgivet af en professionel omsorgsudøver, fordi det ser ud til, 

at ingen rigtig har kendskab til den enkelte kvinde 

 ”Det har simpelthen været en ny [professionel] hver gang, så jeg har ingen ide 

 om hvad de hedder de forskellige, jeg tror der har nok været fem forskellige”.  

Den manglende kontinuitet kan betyde, at de professionelle heller ikke ved hvilke 

informationer kvinderne har fået og giver, hvilket øger risikoen for at kvinderne får 

modstridende informationer eller bliver spurgt om de samme ting mange gange. Ifølge 

”Patientens møde med sundhedsvæsenet” (2003) opleves det som kontinuitetsbrud og dermed 

mangel på kvalitet. Det medfører, ifølge Boman, Andersson og Björvell (1996), at kvinderne 
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oplever mangel på respekt, oplever mistillid og får følelsen af objektivisering, hvilket 

medvirker til, at indlæggelsesforløbet opleves negativt.  

Den manglende kontinuitet kan desuden medføre, at kvinderne ikke får den tiltænkte medicin, 

som i dette tilfælde bl.a. antikoagulerende medicin.  

 ”Tirsdag morgen var jeg ude på badeværelset og blive vasket. ”Da jeg så 

 kommer ind igen, så på mit sengebord ligger der en lille sprøjte i et etui og så 

 ligger der en grøn doseringsæske med mit navn med to i hver rum…..jeg fandt 

 aldrig ud af, hvem der havde lagt dem eller hvad de forventede der skulle ske 

 med den medicin, for der var aldrig nogen der fulgte op på det”. 

Det kan betyde, at kvinderne påføres komplikationer som følge af den manglende medicinske 

behandling, men i yderste konsekvens kan mangel på kontinuitet medføre at kvinderne ikke 

opereres på den, ifølge kvinderne, aftalte måde. 

  ”Så kom ham lægen som skulle operere, hvor det viste sig at det ikke var hende, 

 som der egentlig var aftalt, hvor jeg tænkte hvad sker der lige her. Der kom en 

 eller anden fremmed læge og sagde du skal have fjernet alle lymfe-kirtlerne. 

 Nej, det skal jeg ikke, for det er ikke det der er aftalt. Så det var sørme godt der 

 kom sådan en læge der, så jeg ikke bare vågnede op uden lymfekirtler, men reelt 

 så ved jeg ikke hvad han har fjernet”.     

Det vidner om, at kvinden ikke oplever fortrolighed i situationen, fordi der kommer en 

fremmed læge, som hun ikke kender. Hendes tillid er brudt, hvorfor hun oplever mistillid 

jævnfør afsnit 5.3.2.  

5.3.5 At være i forskellige fysiske rammer 

At indlæggelsen foregår i forskellige fysiske rammer har betydning for kvindernes oplevelse 

af indlæggelsesforløbet.  

 ”På afdelingen ligger man tre på en stue og kan overhøre alle samtaler, jeg 

 prøver at holde mig lidt for mig selv, for jeg kan ikke rumme andres 

 sygehistorier. Der var to der havde mave-tarm sygdomme, den ene lå på en 

 madras, der blev pumpet automatisk op, det larmede frygteligt. Den anden 

 havde sit fjernsyn kørende hele natten”. 

Ophold på en flersengsstue indebærer, at kvinderne tilbringer tiden sammen med andre 

kvinder, og de oplever derfor ikke megen privathed. Det betyder, at de ser og hører forhold 

ved medpatienter, som er af højst privat karakter og som er svære at lukke ude, selvom de 

gerne vil. Kvindernes samtaler med pårørende eller de professionelle kan ligeledes overhøres 

af andre og kan medføre, at kvindernes integritet krænkes, hvilket kommer ligeledes til udtryk 

i Bomans, Anderssons og Björvells (1996) undersøgelse. Her oplever kvinderne at 

eksempelvis stuegang krænker deres integritet, hvilket forstærker oplevelsen af sårbarhed. De 
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fysiske rammer kan betyde, at kvinderne oplever at være ”påtvunget” sociale relationer, som 

de måske ikke kan rumme i den situation, de er i. 

I forbindelse med kvindernes indlæggelse på en flersengsstue ligger de på stue med svært 

plejekrævende kvinder og oplever derfor meget støj. Støj virker forstyrrende, idet støj er lyd 

uden forskel og derfor uden toner (Martinsen, 2002). Den danske filosof K.E. Løgstrup 

skriver at: 

 Lyden tager tid, hørelsen er tidens sans. Lyden viderefører sig selv og fylder 

 tiden ud. Allerede med det bliver den til tone, der stemmer sindet. Til gengæld 

 forlanger sindet tonens vekslen. Varierende skal tonen videreføre sig selv ellers 

 bliver det uudholdelig. Det stemte sind forlanger pause og rytme og det 

 forlanger, at tonen veksler i styrke og højde (Løgstrup, 1976 s. 11). 

Med baggrund i Løgstrups citat tyder det på, at kvinderne oplever støjen på stuen som 

ubehagelig, fordi lyden fra madrassen høres hele natten uden pause eller ændring i lyden. At 

kvinderne oplever støj på stuen kan desuden medføre splittelse mellem opretholdelse af egne 

behov og hensynet til andres behov. Egne behov for ro kan  krænkes, fordi andre ikke udviser 

den nødvendige respekt herfor ved eksempelvis at lade fjernesynet være tændt hele natten. 

Modsat kan den fysiske ramme, som den opleves på patienthotellet bidrage til oplevelsen af 

velvære, idet der her høres lyden af toner og ikke lyden af støj. 

 ”Der bliver gjort meget for at der er en god stemning. Det er indbydende, 

 lækkert og man sidder ved veldækkede borde og der er lidt taffelmusik i 

 baggrunden. Det var luksus og jeg følte mig virkelig godt behandlet”. 

Tonen og stemningen i den fysiske ramme medvirker til, at kvinderne føler sig godt 

behandlet, idet en stemningsfuld fysisk ramme i sig selv kan virke helende (Martinsen, 2002), 

hvilket også kommer til udtryk i denne undersøgelse. 

 ”Jeg føler mig mindre syg”. 

Tonen og stemningen i de fysiske rammer kan altså medvirke til at reducere kvindernes 

oplevelse af sygdommens alvorlighed. Dette svarer til fundene i Hall og Abrahams (2003) 

undersøgelse, idet patienterne på patienthotellet oplever at være i livgivende atmosfære, som 

er helbredende i sig selv og hvor man ikke føler sig rask, men mindre syg. 

At være på patienthotellet betyder, at en pårørende kan være medindlagt, hvilket én af 

kvinderne oplever som positivt. 

 ”Det har været godt at være på patienthotellet, fordi så har han [ægtefællen] en 

 større og bedre fornemmelse af, hvordan jeg egentlig har det”. 

Det giver mulighed for samvær med ægtefællen, som ifølge Greenslade, Elliott og Mandville-

Anstey (2010) ofte er den primære ressourceperson for kvinden med brystkræft. På den anden 
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side giver patienthotellet kvinderne mulighed for at være alene, hvis det er kvindens behov. 

 ”Jeg vil være alene. Det er mit behov” 

Det betyder, at der kan tages individuelle hensyn afhængig af den enkelte kvindes ønsker og 

behov, men det kan dog diskuteres hvilken betydning det kan få, hvis kvinderne ikke ønsker 

at være alene, og ikke har nogen pårørende, som kan være medindlagt.  

At kvinderne er indlagt i forskellige fysiske rammer på forholdsvis kort tid kan betyde, at de 

ikke oplever at høre til nogen steder, fordi de med korte intervaller skifter afdeling. 

 ”Der har aldrig været en gennemgående person” 

Når stedet tages fra kvinderne, fratages de således også nærværet med andre (Martinsen, 

2002). Kvinderne oplever, at ingen sætter sig i deres sted for at finde frem til, hvad 

situationen kræver. Dermed er der ingen til at hjælpe kvinden på vej til sit sted. Det kan være 

tilbage til det kendte, men det kan også være til et nyt sted som at erkende kræftdiagnosen, 

eller på anden måde blive i stand til at integrere en ændret situation i den fremtidige tilværelse 

(Steenfeeldt, 2010). Samtidig kan de mange skift også bevirke, at kvinderne ikke oplever 

kontakten med andre ligesindede, og dermed ikke får mulighed for at øge deres kundskaber 

om sygdommen udfra en fælles empirisk interesse selvom det kan reducere sårbarheden og 

oplevelsen af ikke at være alene (Album, 1996; Landmark, Strandmark & Wahl, 2002; Saares 

& Suaminen, 2005).   

5.3.6 At være eller ikke at være i en omsorgsrelation 

Kari Martinsen fremfører, at omsorg er indlejret i en socialpolitisk-, samfundsmæssig-, og 

kulturel kontekst, som udgør omsorgens kontekstuelle betingelser (Martinsen, 2005). Det kan 

have betydning for omsorgsmødet og således for hvordan omsorgen udøves og opleves i 

indlæggelsesforløbet. Mange kvinder med brystkræft oplever kropstab eller kropsændring 

som følge af behandlingen, hvilket kan påvirke deres body image, seksualitet og således få 

betydning for deres sociale relationer. Desuden konfronteres de med en livstruende sygdom 

og kan derfor have brug for at dele tanker og oplevelser af eksistentiel karakter, fordi døden 

pludselig bliver nærværende og bl.a. medfører oplevelsen af angst, frygt, usikkerhed og 

sårbarhed. Fænomener som alle kender til, men som forstærkes ved sygdom.  

 ”Følelsesmæssigt, menneskeligt er der jo ikke nogen støtte, at man får et 

 behandlingstilbud og det har være godt, det har været fint, men der er jo ikke 

 noget med at…jamen nu står du der og er ung og har små børn og er lige 

 pludselig dødelig syg, jamen har du så ikke brug for nogen at snakke med , nej 

 det er der ikke noget tilbud om på nogen måder. Der var heller ingen der 
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 spurgte til om man kunne få børnene passet. Ingen har snakket med mig om 

 hvordan jeg har det, det var sådan mere det fysiske det drejede sig om”. 

At kvinderne ikke oplever følelsesmæssig støtte tyder derfor på, at omsorgen er rettet mod 

deres fysiske krop og ikke mod dem som personer med særegne erfaringer, oplevelser og 

behov. Udover en fysisk siden har mennesket også en psykisk, social og åndelig side 

(Henriksen & Aarflot, 2002), som alle i forskellig omfang påvirkes, når kvinderne rammes af 

brystkræft. Det synes derfor vigtigt at kvinden, i omsorgsmødet, oplever at alle sider 

imødeskommes, hvis situationen og kvinden på nogen måde lægger op til det. Kvinderne er 

nemlig bærer af kropslige og sproglige indtryk, som er åbne for den professionelles tydning 

(Martinsen, 2005 s. 117). Det betyder, at kvinderne ikke nødvendigvis artikulerer deres behov 

sprogligt, hvorfor nærvær og situationsbestemt opmærksomhed er påkrævet for at den 

sundhedsprofessionelle kan tyde den konkrete situation og handle derudfra, så kvinderne 

oplever omsorg for hele deres person. At opmærksomheden især rettes mod den fysiske side, 

tyder derfor på, at kvinderne i indlæggelseforløbet oplever at være reduceret til deres sygdom, 

altså at være objektiviseret, fremfor at blive set som en kvinde med en sygdom.   

 ”Jeg følte mig ikke taget om”.  

Udsagnet vidner om, at det ikke er alle sider af kvinden, som er tydet af de 

sundhedsprofessionelle, idet kvinden ikke føler sig taget om. Det ser ud til, at kvinden føler 

sig ladt alene i det eksistentielle rum, hvilket understøttes af Saares og Suominens (2005) 

undersøgelse, hvor kvinderne oplever ensomhed, som forstærker oplevelsen af håbløshed. Det 

kan, ifølge Kari Martinsen, også have noget at gøre med den professionelles holdning til 

kvinderne, idet de gennem blik, stemme og hænder er med til at give kvindens liv dets tone 

(Martinsen, 2006b) og på den måde øge kvindernes velvære. At kvinden ikke føler sig taget 

om, kan forståes helt bogstaveligt, idet fundene i Saares og Suominens (2005) undersøgelse 

peger på vigtigheden i at blive kropsligt berørt af personalet, fordi det er med til at signalere 

deres interesse for kvinderne (ibid.). At det betyder noget at de professionelle viser oprigtig 

interesse for kvindernes situation og ikke bare signalerer ligegyldighed kommer også til 

udtryk i denne undersøgelse.  

  ”Det betyder bare meget….og det er ikke sikkert, at der er noget at gøre, men 

 bare lige det, at man får fornemmelsen, at vi [sygeplejerskerne] er her faktisk, 

 fordi vi godt vil hjælpe dig i stedet for at du er her fordi, fordi vi alligevel skal 

 lave noget, når vi nu alligevel er på arbejde”. 
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Ligegyldighed kan opstå, hvis respekten for kvindernes autonomi overdrives og selv-

hjulpethed bliver det hele, hvorved der er fare for at omsorgen udarter sig til omsorg uden 

omtanke og interesse for den anden (Delmar, 1999). Ligegyldighed medvirker til at kvinderne 

oplever objektivisering og bidrager til at nedbryde tillidsforholdet til personalet (Martinsen, 

2006b). Organisatorisk er det planen at kvinderne udskrives til patienthotellet dagen efter 

operationen, hvilket kræver at kvinderne er selvhjulpne. Det tyder derfor på, at omsorgen 

udarter sig til omsorg uden omtanke og interesse for kvinderne, hvilket følgende citat vidner 

om.   

  ”Så kom receptionisten, som jo også er sygeplejerske, og så til mit dræn til 

 natten. Det var den kontakt jeg havde med personalet”. 

Citatet viser, at kvinderne ikke oplever megen kontakt med personalet på patienthotellet, idet 

de kommer, når der er noget der skal gøres. Det kan således betyde, at kvinderne også her 

føler sig ladt alene i det eksistentielle rum uden mulighed for at dele tanker og oplevelser med 

andre. Det betyder, at kvinderne ikke oplever, at omsorgen tager udgangspunkt i det faglige 

skøn, som netop er det tydningsarbejde, hvor sansning og fagkundskaber i forhold til kvinder 

med brystkræft arbejder sammen i den konkrete situation (Martinsen, 2005). 

6 Metodediskussion 

I dette afsnit vil undersøgelsesmetoden og undersøgelsens fund blive vurderet og diskuteret 

med inspiration fra Steiner Kvales og Svend Brinkmanns anskuelser af begreberne reliabilitet, 

validitet og generalisering, fordi de har begrebsliggjort dem, så de er relevante for kvalitative 

undersøgelser. 

Reliabilitet handler om troværdigheden af undersøgelsens fund (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Reliabiliteten i denne undersøgelse kan naturligvis diskuteres, da jeg selv har udvalgt 

informanterne. På den anden side er de udvalgt udfra tilfældighedsprincippet kombineret med 

den kriteriebestemte udvælgelse og var de eneste mulige informanter på det tidspunkt, som 

opfyldte kriterierne. Min manglende erfaring som interviewer og min forforståelse kan have 

påvirket informanternes svar, men velvidende at dette har stor betydning for troværdigheden 

af undersøgelsens fund, blev det tilstræbt at være åben i alle undersøgelsens faser. For ikke at 

svække reliabiliteten har jeg i interviewsituationen været opmærksom på mit sprog og 

kropssprog som, ifølge Kvale og Brinkmann (2009), kan forstærke informanternes svar i 

positiv eller negativ retning og dermed påvirke deres svar på yderlig spørgsmål, men det kan 

selvfølgelig diskuteres, om det er lykkes til fulde. Igennem interviewprocessen er 
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reliabiliteten søgt øget ved at stille fortolkende spørgsmål for at kontrollere informanternes 

svar. Da transskriberingen af interviewmaterialet er foretaget af undersøgeren, kan 

reliabiliteten diskuteres, idet der ikke er foretaget en reliabilitetskontrol ved at lade en anden 

person transskribere eksempelvis et interview og efterfølgende vurdere forskellighederne. Det 

vurderes dog, at det ikke har reduceret reliabiliteten betydelig, fordi der blev anvendt 

båndoptager med god lydkvalitet og transskriberet ordret umiddelbart efter interviewene med 

angivelse af informantens pauser, tonefald og andre følelsemæssige udtryk. I analysen og 

fortolkningen af interviewmaterialet kan det diskuteres om undersøgeren i eget felt og med 

den medbragte forforståelse kan have vægtet det, som passer til forforståelsen. På den anden 

side argumenterer Ricouer (1979) for, at der findes mere end én fortolkning af en tekst, idet 

han argumenterer for en sandsynlighedslogik fremfor en verifikationlogik, hvorfor den 

præsenterede fortolkning skal ses som én af flere mulige. For at argumentere for at denne 

fortolkning er sandsynlig, er der derfor forsøgt at vise gennemsigtighed i den akademiske 

proces, som ifølge Polit og Beck (2006) anses for afgørende for fundenes troværdighed. Dette 

er gjort ved at eksplicitere forforståelsen, og i fremstillingen af metoden og arbejdsprocessen 

er der redegjort og argumenteret for hvert skridt, så læseren kan følge og gennemskue vejen 

til undersøgelsens fund. Derfor vurderes reliabiliteten til at være i orden.  

Validitet handler om, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge og 

angår kvalitetskontrol i alle faser af undersøgelsen  (Kvale og Brinkmann, 2009). Validiteten i 

denne undersøgelse må vurderes til at være god, da den kvalitative metode har vist sig 

velegnet til at få indsigt i og forståelse af kvinders oplevelse af indlæggelsesforløbet i 

forbindelse med brystkræft. Set udfra et etisk perspektiv har den indsigt og forståelse, der er 

fremkommet i undersøgelsen til hensigt at blive anvendt i udviklingen af klinisk praksis og 

dermed bidrage med positive virkninger i forhold til kvinders situation under indlæggelsen, 

og dette skønnes at øge validiteten (Kvale og Brinkmann, 2009). På den anden side er 

validiteten afhængig af interviewerens håndværksmæssige dygtighed og troværdighed, som 

eksempelvis baseres på tidligere arbejder, afgørende (Kvale & Brinkmann, 2009). Positionen 

som uerfaren interviewer, som aldrig har publiceret videnskabeligt materiale kan derfor have 

påvirket validiteten, men igen vurderes det at have betydning, at undersøgelsesprocessen 

anses for at være transparent. Desuden kan det øge validiteten, at der er anvendt en 

interviewguide, der fremstår som undersøgende i forhold til, hvad der mangler af viden på 

området. Derudover er der stillet fortolkende spørgsmål i et forsøg på at kontrollere den 
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indhentede information og dermed validere i situationen, men på den anden side kan 

spørgeteknikken have påvirket informanternes svar og dermed reduceret validiteten. For at 

øge validiteten blev der anlagt et kritisk syn på analysen og fortolkningen for at sikre at 

forforståelsen ikke har bestemt udfaldet af denne proces, men da fundene stemmer overens 

med andre undersøgelser, vurderes de fremkomne fund i denne undersøgelse til at være 

valide. Således er der også argumenteret for at den præsenterede fortolkning er sandsynlig, 

idet alle fortolkninger ikke er ligeværdige eller lige sandsynlige (Ricouer 1979).  

Idet fundene i interviewundersøgelsen vurderes som pålidelige og gyldige, står tilbage at 

diskutere om de primært er af lokal interesse eller om de kan overføres til andre situationer. 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2009) vil det være muligt at vurdere, om den viden der er 

kommet frem om kvinders oplevelse af indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for 

brystkræft kan overføres til andre situationer udfra analytisk generalisering. Det indebærer en 

velovervejet vurdering af, i hvilken udstrækning denne undersøgelse kan være vejledende for, 

hvad der kan ske i en anden situation (ibid.). Specialet indeholder mange righoldige citater, 

der synliggør informanternes specifikke oplevelser af indlæggelseforløbet samtidig med at der 

i specialet redegøres og argumenteres for, hvordan fundene er fremkommet. Derved bliver 

det, ifølge Kvale og Brinkmann (2009) muligt, at overføre denne viden til andre situationer 

udfra en analyse af forskelle og ligheder i de forskellige situationer. Dette stemmer overens 

med Ricouers synspunkt (1979), idet han fremhæver, at der på baggrund af noget specifikt, 

som i dette tilfælde er informanternes oplevelser af indlæggelsesforløbet, via den kritiske 

fortolkning og diskussion, kan udledes noget alment om betydningsfulde forhold i et 

indlæggelsesforløb. 

Til sidst kan det diskuteres, om der ville være fremkommet andre fund,  hvis der eksempelvis 

var anvendt fokusgruppeinterview. Denne form for interview har til formål at få forskellige 

synspunkter frem i forhold til sagen, der er i fokus for gruppen og samspillet i gruppen kan 

gøre det lettere at udtrykke eksempelvis emotionelle synspunkter (Kvale & Brinkmann, 

2009). Modsat kan det også holde deltagerne tilbage fra at udtrykke disse synspunkter, mens 

det semistrukturerede interview både giver den enkelte mulighed for at sige mere, men 

undersøgeren har også bedre mulighed for at spørge ind til den enkeltes oplevelser og 

erfaringer. Derved kan der opnåes en mere nuanceret indsigt i den enkelte kvindes oplevelse 

af indlæggelsesforløbet. Da fokusgruppers produktion af viden afhænger af deltagernes 
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sociale interaktion med hinanden, betyder det rent praktisk at fokusgrupper som regel ikke bør 

være alt for homogene, fordi der så ikke kommer tilstrækkelig interaktion. På den anden side 

bør fokusgrupperne ikke være alt for heterogene, fordi der så er større risiko for konflikter 

(Halkier, 2010). Den tidsmæssige faktor i specialet og den manglende erfaring som 

undersøger betød, at jeg ikke anså det som en mulighed at sammensætte en gruppe med en 

passende gruppedynamik og derved risikere at nogle af deltagerne oplevede ubehageligheder i 

forbindelse med fokusgruppeinterviewet.  

7 Konklusion 

Formålet med denne undersøgelse var at få indsigt i og forståelse af kvinders oplevelse af 

indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft med henblik på udvikling af 

klinisk praksis. Dette formål har baggrund i litteraturstudiet, som har identificeret at området 

ikke er tilstrækkeligt udforsket. Derfor er der udarbejdet en kvalitativ interviewundersøgelse 

der ud fra patientperspektivet undersøger fænomenet ”kvinders oplevelse af ind-

læggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft”, ekspliciteret gennem fem 

kvinders oplevelser.  

Fundene i denne undersøgelse tyder på, at kvindernes oplevelse af indlæggelsesforløbet i 

forbindelse med operation for brystkræft er betinget af kontekstuelle, mellemmenneskelige og 

individuelle forhold. Kvinderne oplever, at pleje og behandling overvejende er funderet i en 

sygdomsorienteret tilgang og ikke udfra et situationsorienteret perspektiv, idet 

opmærksomheden især er rettet mod den fysiske pleje og behandling og ikke på den enkelte 

kvindes oplevelse af situationen med brystkræft. Derfor oplever kvinderne at være reduceret 

til en sygdom, hvilket medfører oplevelsen af objektivisering. De oplever således, at 

betydningen af at leve med kropstabet eller kropsændringen og en potentiel livstruende 

sygdom tilsidesættes. Samtalen i indlæggelsesforløbet har karakter af en toleddet relation, idet 

fundene antyder, at personalet ikke samtaler med udgangspunkt i den enkelte kvindes 

situation, men blot konstaterer det hun siger som et faktum. Kvinderne oplever derfor, at 

mængden af og tidspunktet for informationen ikke tilpasses den enkelte kvinde og således 

oplever kvinderne informationen som mangelfuld eller overvældende. 

Fundene antyder, at det eksistentielle rum fortrænges eller overses, fordi det ikke får den 

nødvendige plads, respekt eller opmærksomhed på grund af kontekstuelle og mel-

lemmenneskelige forhold. Kvinderne føler sig derfor ikke taget om. 
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Organisatorisk prioriteres kontakpersonordningen ikke, hvilket medfører at kvinderne oplever 

mangel på kontinuitet, men fundene tyder på, at kvinderne tillægger det forskellig betydning 

afhængig af deres individuelle oplevelse af sygdommens alvorlighed. Den kvinder som ikke i 

så høj grad oplever sygdommens alvorlighed, synes ikke i denne undersøgelse at have et stort 

behov for kontinuitet. Derimod oplever de kvinder, som gennemlever sygdommens 

alvorlighed, behov for kontinuitet. At kvinderne oplever mangel på kontinuitet betyder, at der 

ikke bliver fulgt op på informationer, fordi kvinderne plejes af forskellige personer samtidig 

med at de skifter afdeling. Således oplever de, at ingen tager ansvar for dem og ingen ved 

derfor, hvordan den enkelte kvinde har det, eller hvordan hendes følelsesmæssige situation 

udvikler sig. Kvinderne efterlades alene og fundene antyder således, at kvinderne ikke oplever 

den nødvendige omsorg i indlæggelsesforløbet.  

8 Perspektivering 

Undersøgelsen har bidraget med et indblik i og forståelse af kvinders oplevelse af 

indlæggelsesforløbet i forbindelse med operation for brystkræft. Det følgende afsnit vil 

indeholde en perspektivering i forhold til fundenes implikationer for klinisk praksis og 

behovet for fremtidige undersøgelser. 

Det vurderes, at undersøgelsen kan bidrage til en øget opmærksomhed på kontekstuelle, 

mellemmenneskelige og individuelle faktores betydning for kvindernes oplevelse af 

indlæggelsesforløbet i klinisk praksis. Ved at udvikle kundskaber om faktorernes betydning 

for sygeplejepraksis, kan vi som sundhedsprofessionelle bidrage til diskussionen og således 

øge vores indflydelse på afdelingsniveau og på et mere overordnet plan.  

Sygeplejen foregår i en kontekst, der danner rammen for sygeplejepraksis, og som er præget 

af et konstant pres om at effektivisere, hvilket bl.a. betyder, at pleje og behandling i høj grad 

er fokuseret på selve sygdommen. For at den enkelte kvinde kan opleve støtte og omsorg bør 

pleje og behandling også tage udgangspunkt i den enkelte kvindes oplevelse af situationen og 

dermed hendes livssituation, hvori bl.a indgår hendes individuelle mestringsevne. Sygeplejen 

bør være situationsorienteret, hvorfor de sundhedsprofessionelle i relationen må være 

nærværende tilstede for at tyde det, som viser sig i enkelte kvindes situation. Der bør skelnes 

mellem, hvad det vil sige ”at være en kvinde med brystkræft” og ”at have brystkræft”, for, 

ifølge Charlotte Delmar (2006), at kunne forstå hvordan sygdommen intervenerer på kvindens 

livssituation. Forskellen vil forhåbentlig kunne påvirke kvindernes livskvalitet og dermed 
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medvirke til et bedre liv efter operation for brystkræft, men det vil være relevant at forfølge 

dette med andre videnskabelige undersøgelser for at få en uddybbende sammenhæng. Et andet 

område, som vil være essentielt at udforske yderlig, er kontaktpersonordningens betydning for 

kvinder med brystkræft, fordi kvindernes behov for kontinuitet i denne undersøgelse er 

afhængig af deres oplevelse af sygdommens alvorlighed og ikke som det fremgår af 

”Patientens møde med sundsvæsenet” sygdomsspecifik (Amtsrådsforeningen et al, 2003).   

I et samfundsmæssigt perspektiv kan det, at kvinderne oplever støtte og omsorg med 

udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af situationen, forhåbentlig bidrage til, at færre kvinder 

udvikler depression eller oplever andre følelsesmæssige påvirkninger, men det vil være 

aktuelt at undersøge denne sammenhæng tilbundsgående. At kvinderne ikke udvikler 

depression kan, udover en forbedret livskvalitet betyde, at behovet for indlæggelse reduceres, 

hvilket kan  have en positiv samfundsøkonomisk effekt.  
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Bilag 6 

Interviewguide 

Det overordnede undersøgelsesspørgsmål er: Hvordan oplevede du at være 

indlagt/indlæggelsen og dagene efter udskrivelsen? 

Kan du fortælle om dengang du opdagede knuden? 

 Hvad tænkte du, da du opdagede knuden? 

 Hvordan reagerede du, da du opdagede knuden? 

Hvordan oplevede du at komme i ambulatoriet? 

 Hvordan oplevede du at få diagnosen? 

 Kan du beskrive den hjælp/støtte du fik i ambulatoriet? 

 Er der nogen former for hjælp/støtte du ellers kunne have haft brug for? 

 Kan du beskrive den information du fik i ambualtoriet? 

 Fik du de informationer du havde brug for? 

 Kan du beskrive din relation til sygeplejersken/lægen? 

 Hvordan oplevede du atmosfæren i forbindelse med din diagnose? 

 Fik du udleveret skrftlig materiale? 

 Hvordan oplevede du samtalen i forhold til at du skulle miste brystet? 

Hvordan oplevede du at være indlagt på sengeafdelingen? 

 Hvordan havde du det efter operationen? 

 Kan du beskrive den hjælp/støtte du fik på sengeafdelingen? 

 Levede støtten/hjælpen op til dine forventninger? 

 Er der nogen former for hjælp/støtte du ellers kunne have haft brug for? 

 Kan du beskrive den information du fik, mens du var indlagt? 

 Fik du de informationer, du havde brug for? 

 Hvilke forventninger havde du ellers til indlæggelsen? 

 Følte du dig parat til at blive udskrevet/overflyttet til patienthotellet? 

 Stemte dine forventninger til indlæggelsen overens med det du oplevede? 



 66 

 Er der noget der havde særlig betydning for dig, mens du var indlagt? 

 Er der noget der har været særligt svært? 

 Fik du udleveret skriftlig materiale? 

 Hvordan oplevede du atmosfæren i afdelingen? 

 Hvordan oplevede du relationen til personalet? 

 Kan du prøve at beskrive dine følelser/oplevelser i forhold til din krop? Hvordan 

oplevede du kroppen? 

Hvordan oplevede du at være indlagt på patienthotellet? 

 Kan du beskrive den hjælp/støtte du fik på hotellet? 

 Hvordan vil du beskrive atmosfæren? 

 Kan du beskrive din kontakt til personalet? 

 Følte du dig parat til at blive udskrevet fra patienthotellet? 

 Havde du en pårørende hos dig? 

 Hvordan oplevede du dagene/tiden efter du kom hjem? 

 Hvordan havde du det efter du kom hjem? 

 Følte du dig tryg ved at komme hjem på dette tidspunkt? 

 Havde du nogen gener? 

 Hvordan havde din mand/familie det? 

 Er der nogen former for hjælp og støtte du mangler efter du er kommet hjem? 

Er der andet du synes der er vigtigt at fortælle om din indlæggelse og dagene efter 

udskrivelsen? 
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Bilag 8 

Patientinformation 

Kære deltager 

Mit navn er Lone Jørgensen. Jeg er studerende ved Aarhus Universitet og er i gang med mit 

kandidatspeciale i sygepleje. Jeg er uddannet sygeplejerske og har i mange år arbejdet på 

Mammakirurgisk Klinik på Aalborg Sygehus, hvor vi bl.a varetager behandling og pleje af 

patienter med brystkræft. 

I de seneste år er der sket ændringer i indlæggelsesforløbet, når man er indlagt til pleje og 

behandling af brystkræft. Det har ført til at flere patienter udskrives hurtigere. Jeg vil derfor 

gerne undersøge, hvordan kvinder med brystkræft oplever indlæggelsesforløbet for at få større 

indsigt i denne oplevelse med henblik på en eventuel forbedring af sygeplejen. 

Jeg vil derfor spørge, om du vil deltage i denne undersøgelse. Den består i et interview af ca. 

en times varighed og kan foregå hjemme hos dig eller et andet sted, som passer sig. 

Interviewet består i at du fortæller om dit indlæggelsesforløb og dagene efter udskrivelsen, 

hvortil jeg vil stille supplerende spørgsmål. Det optages på bånd og nedskrives efterfølgende. 

Det indtalte bånd slettes, når specialet er bedømt og dermed afsluttet.  

Alle oplysninger der fremkommer i forbindelse med interviewet vil blive behandlet 

fortroligt. Interviewet vil blive anonymiseret, så det vil kun være mig, som kender dit navn. 

Jeg vil til sidst understrege, at det er frivilligt at deltage i denne undersøgelse. Du kan på et 

hvilken som helst tidspunkt og uden begrundelse trække udsagnet om deltagelse tilbage. Det 

får heller ikke konsekvenser, hvis du vælger ikke at deltage i undersøgelsen. 

Hvis du ønsker at deltage, bedes du underskrive vedlagte samtykkeerklæring og aflevere den 

til mig senest ved interviewets start. Har du yderlig spørgsmål er du velkommen til at 

kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Lone Jørgensen 

Kærlundsvej 32, 9000 Aalborg 

Tlf. 30138135 eller lone.jo@hotmail.com  

mailto:lone.jo@hotmail.com
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Bilag 9 

Samtykkeerklæring 

 

Jeg bekræfter hermed, at jeg giver mit samtykke til at deltage i en undersøgelse, der vil 

omhandle min oplevelse af indlæggelseforløbet i forbindelse med min operation for 

brystkræft og dagene efter udskrivelsen.  

Jeg er informeret om og har forstået at: 

 Det er helt frivilligt at deltage. 

 Jeg til enhver tid uden begrundelse kan trække mit udsagn om deltagelse tilbage uden 

at det vil påvirke min nutidige eller fremtidige behandling - også selvom jeg har 

underskrevet samtykkeerklæringen. 

 Interviewet er anonymt. 

Jeg har modtaget såvel mundtlig som skriftlig information om undersøgelsen. 

 

Med venlig hilsen 

Lone Jørgensen 

Kærlundsvej 32, 9000 Aalborg 

Tlf. 30138135 eller lone.jo@hotmail.com 

 

 

Dato: ______________________ 

Underskrift:__________________________________________________  
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