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RESUME PÅ DANSK 

I sommeren 2014 fastsatte Regeringen målsætningen om, at halvere brugen af 

tvang inden 2020. Formålet med dette speciale er i en omsorgsetisk ramme at un-

dersøge og opnå en dybere forståelse for den personlighedsforstyrrede og selvska-

dende patients perspektiv på, hvad der opleves deeskalerende i tilspidsede situatio-

ner. Tre personlighedsforstyrrede og selvskadende patienter er interviewet ud fra en 

semi-struktureret interviewguide. På baggrund af en Ricoeur-inspireret analyseme-

tode, er der udviklet tre temaer: 1) Timing og opmærksomhed: at inviteres rettidigt til 

omsorg, 2) At der tages afsæt i forståelse, tryghed og nærvær, og 3) Når omsorgen 

udfordres. Diskussionen af disse fund tager afsæt i Kari Martinsens begrebsliggørelse 

af Det Faglige Skøn. Patienternes oplevelse af deeskalering er mange facetteret og 

kompleks. Omsorg og deeskalering hænger sammen, og kommer til udtryk ved, at 

sygeplejersken tager udgangspunkt i patientens appel om hjælp og bruger skønnet 

til at reagere sanseligt og professionelt herpå. Undersøgelsens konklusioner kan i 

praksis primært anvendes konceptuelt ved at påvirke sygeplejerskers refleksioner og 

tilgang til den aggressive og selvskadende patient. 

RESUME PÅ ENGELSK 

In the summer of 2014 the Danish Government set a goal to reduce the use of coer-

cive measures by half before 2020. The purpose of this thesis is in the philosophical 

framework of caring ethics to examine and gain a deeper understanding of the self-

injuring patient diagnosed with a personality disorder due to what is experienced by 

the patient to be significant in interventions with the purpose of de-escalation. Three 

patients diagnosed with personality disorder are interviewed on the basis of a semi 

structured interview guide. The interviews were analysed based on a Ricoeur-

inspired approach and three themes were developed: 1) Timing and attention: to be 

invited to care, 2) To base the interventions on understanding, security and presence, 

and 3) When caring is challenged. The findings are discussed with Kari Martinsens’ 

conceptualization of professional judgement. The experience of de-escalation is 

multifaceted and complex. Caring and de-escalation are strongly associated, and 

are manifested by a professional reaction including the senses by the nurse based 
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on the appeal for help. The conclusions are primarily suited for conceptual utilization 

by influencing the nurses’ thinking. 
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1.0. Indledning 

Brugen af tvang i psykiatrien har det seneste årti været moderat stigende. Således 

var 5810 patienter (svarende til 22,4 %) i 2013 på den ene eller den anden måde 

berørt af tvang sammenlignet med 2001, hvor det berørte 5041 patienter (svarende 

til 20,6 %) (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2014). I forlængelse heraf opstil-

lede Regeringen i sommeren 2014 målsætningen om, at brugen af tvang skal halve-

res inden 2020 (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2014). 

Brugen af tvang i psykiatrien er kompleks, da den på den ene side altid udgør en 

form for krænkelse af patienten, og på den anden side kan være nødvendig i situa-

tioner, hvor patienten er til fare for sig selv eller andre (Det Etiske Råd 2012, Lindhardt 

2011, s. 83). På denne baggrund rejser følgende spørgsmål sig: 

Hvordan kan sygeplejersken varetage omsorgen for den psykiatriske patient i hen-

hold til reduktion af tvang? Og hvad er patientens perspektiv på denne omsorg? 

Denne specialeafhandling skrives fra et sygeplejefagligt perspektiv bestående i en 

omsorgsetisk ramme, der bygger på K.E. Løgstrups, Kari Martinsens og Charlotte 

Delmars forfatterskaber. Her udgør omsorgen det værdimæssige fundament for sy-

geplejen og manifesterer sig moralsk, praktisk og relationelt (Martinsen 2006, s. 143, 

Delmar 1999, s. 34). Dette perspektiv anlægges fordi, der i mødet mellem sygeplejer-

ske og patient kan opstå situationer, hvor omsorgen udfordres, og hvor relationen 

kan blive afgørende for om tvang anvendes. Således må sygeplejen funderes i en 

etik, hvor omsorgen har ontologisk forrang. 

Formålet med dette speciale er i en omsorgsetisk ramme at undersøge og opnå en 

dybere forståelse for den personlighedsforstyrrede og selvskadende patients per-

spektiv på, hvad der opleves deeskalerende i tilspidsede situationer. 
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2.0. Litteratursøgning 

Undersøgelsen skrives ikke ind i en faglig tomhed (Bjerrum 2005, s. 56), hvorfor den 

indledende søgning var bred og eksplorativ og foretaget med henblik på en indfø-

ring i problemfeltet. I henhold til formålet med undersøgelsen var følgende arbejds-

spørgsmål styrende for den indledende litteratursøgning: 

 Hvorfor og i hvilke situationer kan brugen af tvang være nødvendig?  

 Hvordan oplever både patient og sygeplejerske situationer, hvor tvang an-

vendes? 

 Hvilke handlemuligheder har sygeplejersken i mødet med patienten, der er til 

fare for sig selv eller andre udover brug af tvang? 

For at danne mig et overblik over litteraturen foretog jeg indledningsvist en fritekst-

søgning på Cinahl, PubMed, SveMed+, PsycINFO, Sygeplejersken, Klinisk Sygepleje, 

library.au.dk, bibliotek.dk og google.  

Her brugte jeg søgeordene: psykiatri, psykiatrisk sygepleje, tvang, vold, aggression, 

deeskalering, selvskade og selvmordstruet.  

Og på engelsk: psychiatry, psychiatric nursing/care, coercion, restraint, violence, ag-

gression, de-escalation, self injury, self harm og suicidal. 

Jeg har i øvrigt søgt på diverse andre hjemmesider og databaser: SST.dk, SFI.dk, 

SSI.dk, Forskningsdatabasen.dk, infomedia, dpsnet.dk, retsinformation.dk, SIND.dk, 

psykiatrifonden.dk og lmsselvskade.dk. 

I henhold til problemstillingen vedrørende tvang i psykiatrien tog den strukturerede 

søgning udgangspunkt i følgende videnskabelige databaser: Cinahl, PubMed, 

PsycINFO, SveMed+ og EMBASE. Disse dækker sundhedsvidenskabelige og psykiatri-

ske emner (Lund et al. 2014, s. 45), hvorfor de er relevante at søge i. Systematikken i 

den strukturerede søgning er baseret på bloksøgning (Munch Kristiansen et al. 2008), 

hvor hver blok knytter sig til centrale aspekter af problemstillingen:  

 Kontekst: psykiatri, psykiatrisk sygepleje og psykiatrisk omsorg 

 Persongruppe: psykiatriske patienter, den selvskadende patient, den person-

lighedsforstyrrede patient og den voldelige og aggressive patient 

 Fænomen: Deeskalering, reduktion af tvang, relationens betydning 
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Blokkene konstrueres hovedsageligt af kontrollerede emneord: Headings (i Cinahl), 

MesH terms (i PubMed) og tesaurus (i PsycINFO). De kontrollerede emneord er for-

skellige fra database til database, hvorfor de enkelte søgninger var tilpasset den ak-

tuelle database. Én bloksøgning er ikke altid fyldestgørende (Ibid.), og derfor blev 

denne type søgning suppleret med yderligere fritekstsøgning på de-escalation, pati-

ent perspective, service user perspective m.fl. Efter gennemlæsning af relevante ar-

tikler er der kædesøgt herpå. Endeligt har jeg forhørt mig hos overlæge på afdeling 

Q1 på Aarhus Universitetshospital Risskov Kristian Valbak om anbefalinger til littera-

tur. For flere detaljer om søgestrategien henvises til bilag 2. 

3.0. Problembeskrivelse 

I problembeskrivelsen vil jeg indledningsvist opridse den lovmæssige hjemmel bag 

brugen af tvang i psykiatrien. Dette efterfølges af et afsnit om relevansen af det om-

sorgsetiske perspektiv. Således er den juridiske såvel som etiske scene sat for den 

videre problembeskrivelse, hvor problemstillingen indsnævres, begrundes og pro-

blematiseres i forhold til deeskalering, patientgruppen og konteksten for nærværen-

de speciale. 

3.1. Juridiske aspekter vedrørende tvang i psykiatrien 

Den personlige frihed er en grundlæggende menneskerettighed, og i Danmark til-

lægges patientens autonomi og selvbestemmelse stor betydning. Frihedsberøvelse 

må ifølge Grundlovens § 71 kun foregå med hjemmel i lov, og derfor er der i psykiat-

riloven særlige regler herfor. Tvang defineres i Danmark som alle foranstaltninger for 

hvilke, der ikke foreligger et informeret samtykke (Sundhedsstyrelsen 2009). Det 

fremgår i psykiatrilovens § 4, stk. 2, at hvis mindre indgribende foranstaltninger end 

tvang er tilstrækkelige, skal disse anvendes. Derudover skal tvangsforanstaltningen 

afstemmes i forhold til, hvad der ønskes opnået (Ministeriet for Sundhed og Forebyg-

gelse 2010), og rummer således et ideal om proportionalitet mellem formål og me-

tode. Dette benævnes princippet om mindste middel (Sundhedsstyrelsen 2009). 

Sygeplejersker spiller en vigtig rolle i forvaltningen af dette princip, da de er med til 

at sikre, at der er blevet gjort, hvad der kan gøres for at forhindre tvang (Brasch 2011, 

262). Således kan der være situationer, hvor sygeplejersken er i stand til at bringe 
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den udadreagerende og aggressive patient i ro ved for eksempel at skærme patien-

ten. Det er også muligt, at det ikke kan lade sig gøre, og tvang må tages i brug. Det 

vigtige er dog, at omsorgen juridisk tager afsæt i princippet om mindste middel. 

Selvom tvang i psykiatrien kan begrundes juridisk, er det vigtigt, at der også er fagligt 

og etisk belæg herfor. 

3.2. Et omsorgsetisk perspektiv på tvang i psykiatrien 

Det omsorgsetiske perspektiv bygger på K. E. Løgstrups (Løgstrup), Kari Martinsens 

(Martinsen) og Charlotte Delmars (Delmar) litterære værker om den menneskelige 

eksistens, etik, omsorg og sygepleje. Det omsorgsetiske perspektiv bygger kun indi-

rekte på K.E. Løgstrup i kraft af Martinsen stærke teoretiske afsæt i hans tænkning 

(Beedholm 2006). 

Den praktiske dimension af omsorgen indebærer, at omsorgen bør være forankret i 

den praktiske situation, der udgør den primære forudsætning for forståelse. Gennem 

den praktiske erfaring udvikles sygeplejerskens skøn og dermed evnen til at se, hvad 

der er god omsorg for den enkelte patient i den konkrete situation (Gjengedal 2000, 

s. 42-46). Omsorgens sande væsen fremtræder udelukkende i praksis, hvorfor en 

moralsk ansvarlig forvaltning af magten forudsætter situationsforståelse (Delmar 

1999, s. 34).  

Den relationelle dimension af omsorgen udtrykker en positiv afhængighed og be-

grundes i Løgstrups tænkning om den etiske fordring (Gjengedal 2000, s. 42). Løgs-

trups formulering af den etiske fordring medfører, at ansvaret for den anden på for-

hånd er givet i mødet med et andet menneske, hvorfor omsorgen har ontologisk for-

rang (Nortvedt 2009, s. 180-182). I kraft af den gensidige afhængighed er livsytrin-

gen tillid ligeledes fundamental og medfører, at mennesket førbevidst og i udgangs-

punktet udleverer sig i tillid til den andens varetægt (Martinsen 2006, s. 151-152). 

Livsytringerne er spontane og umiddelbare, og når de ikke har sig selv som formål, 

mister de deres værdi som en af omsorgens grundlæggende værdiforudsætninger 

(Ibid., s. 146).  

Relationer mellem mennesker implicerer en magt, der i udgangspunktet hverken er 

normativt positiv eller negativ, men er et fænomen i livet mellem mennesker (Delmar 
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2002). Den moralske dimension af omsorgen består i en moralsk ansvarlig forvalt-

ning af denne magt (Gjengedal 2000, s. 48). Martinsen understreger i sin omsorgsfilo-

sofi, at moral og værdier kommer til udtryk i det spontane møde, og at noget af det 

vigtigste i omsorgen er autenticitet og oprigtighed – at det vigtige er måden, der 

handles på, og ikke hvad der gøres (Nortvedt 2009, s. 182). Den etiske fordring med-

fører, at sygeplejersken er sig magten bevidst og tager patientens værdisyn, forvent-

ninger og situation i betragtning (Delmar 2002). 

Professor i klinisk psykiatri Erik Simonsen rejser i kronikken ”Den etiske fordring i psyki-

atrien” spørgsmålet om, hvor langt patientens frihed bør række i forhold til at be-

stemme over egen adfærd – hvornår skal personalet gribe ind? (Simonsen 2012). I 

forlængelse af det omsorgsetiske perspektiv rejses spørgsmålet, der er endnu vigti-

gere for denne undersøgelse: hvordan kan og bør personalet gribe ind? 

 

Som jeg vil udfolde i de følgende to afsnit, kan omsorgen udfordres i mødet med den 

aggressive og selvskadende patient. På baggrund af den positive afhængighed og 

spontane tillid vi som mennesker har til hinanden, antager jeg i denne undersøgelse, 

at en aggressiv, voldelig eller selvskadende patient i udgangspunktet ikke ønsker at 

skade hverken sig selv eller andre. 

3.3. Mødet med den aggressive patient 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) er en uafhængig britisk or-

ganisation, der udvikler anbefalinger, retningslinjer og understøtter sundhedsprofes-

sionelle i at levere bedst mulig pleje og behandling baseret på bedst tilgængelige 

evidens. Videnskabelige, sociale og økonomiske aspekter er alle af stor betydning i 

deres anbefalinger (NICE 2013, Rawlins, Culyer 2004, Cookson 2015). NICE identifi-

cerer en række disponerende faktorer for aggressiv og voldelig adfærd: tidligere til-

fælde af aggressiv og voldelig adfærd, stofmisbrug, tidligere tilfælde af farlige og 

impulsive handlinger og karakteren heraf m.fl. (NICE 2005). Aggression og vold i psy-

kiatrien er et mangefacetteret og komplekst problem, og faktorer både ”indeni” og 

”udenfor” patienten må inddrages til forklaring af patientens adfærd (Cutcliffe, Riahi 

2013, Whittington, Richter 2005). Beslutningen om at tage en tvangsforanstaltning i 

brug er yderst situationsbestemt. Med i risikovurderingen hører situationens farlighed, 

observationer af patientens adfærd, hvor meget den adskiller sig fra habituel adfærd 
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og mulighederne for deeskalering. Forekomsten af vold eller truslen herom kan for-

klare, hvorfor én tvangsforanstaltning er valgt fremfor en anden (Laiho et al. 2013, 

Johnson, Delaney 2007, Price, Baker 2012). 

Den sygeplejefaglige intention med at udsætte patienten for tvang er ofte at forhin-

dre patienten i selvskade eller at skabe sikkerhed på afdelingen ved at forhindre 

voldelig adfærd (Strout 2010, Gelkopf et al. 2009). Størstedelen af sygeplejersker 

mener, at tvang kan begrundes etisk, men er samtidigt også splittede af følelser mel-

lem omsorg for patienten og kontrol i form af tvang (Lind et al. 2004, Moran et al. 

2009). Patienterne kan derimod opleve tvang som en straf og forbinde det med 

frygt, vrede, ydmygelse, hjælpeløshed og oplevelsen af, at vedkommendes integritet 

krænkes (Strout 2010). 

Dette skisma synliggør vigtigheden af den etiske refleksion, der jævnfør princippet 

om mindste middel og omsorgsetikken, bør ligge til grund for, hvordan sygeplejer-

sken agerer i mødet med den aggressive patient. 

3.4. Den personlighedsforstyrrede og selvskadende patient 

En ofte samtidig forekomst af aggressiv adfærd og selvskade hos patienter med al-

vorlig personlighedsforstyrrelse indikerer, at de to typer adfærd kan have lignende 

funktioner (Daffern, Howells 2009). Der er en høj comorbiditet mellem personligheds-

forstyrrelser og beslægtede symptomtilstande som angsttilstande, spiseforstyrrelser, 

forskellige former for selvskadende adfærd og misbrug (Jørgensen, Simonsen 2010, 

s. 531, Fagin 2006). En afgørende forskel fra andre symptomtilstande er det langva-

rige og kroniske forløb (Jørgensen, Simonsen 2010, s. 532). Et hovedtræk ved person-

lighedsforstyrrelser er mangelfuld affektregulering, der indebærer, at patienten ikke 

kan modulere og tilpasse en given stimulus og slukke herfor igen (Sarkar, Adshead 

2006). Selvskadende personer har ligeledes en nedsat affektreguleringskapacitet, 

der viser sig ved, at selvskaden sker under stort affektpres og resulterer i færre nega-

tive følelsestilstande (Rubæk 2009, s. 35). Selvskade handler om emotionel kontrol 

og har en vigtig funktion i forhold til at tilpasse sig omgivelser og livsvilkår (Fagin 

2006, Rubæk 2009, s. 16). Selvom ufleksible adfærds- og følelsesmæssige mønstre 

er karakteristiske for personlighedsforstyrrede patienter, kan symptomer komme til 
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udtryk meget forskelligt, og derfor har personlighedsforstyrrede patienter ikke samme 

risiko for voldelig adfærd (Reid, Thorne 2007). 

Patientens selvskadende adfærd kan paradoksalt nok vække vrede og afsky i omgi-

velserne, og sundhedsprofessionelle kan komme til at indtage en fjendtlig eller for-

dømmende holdning til patienten. Dette kan medføre skam og dermed mere selv-

skade. Således har NICE fundet det nødvendigt at udstikke retningslinjer, der anbe-

faler, at selvskadende patienter behandles med samme respekt og omsorg som an-

dre patienter (Rubæk 2009, s. 17, Nathan 2006). 

Ovenstående tegner billedet af en patientgruppe for hvem omsorgen kan være ud-

fordrende, og i de følgende afsnit vil jeg komme nærmere ind på spørgsmålet om, 

hvordan sygeplejersken kan og bør intervenere i relation til personlighedsforstyrrede 

og selvskadende patienter. 

3.5. Nedbringelse af tvang i Danmark 

Der har siden 2003, hvor Gennembrudsprojektet blev søsat, været særligt fokus på 

udvikling af klinisk praksis i forhold til nedbringelse af tvang (Berring 2009, s. 269). På 

trods af dette er brugen af tvang ikke reduceret, hvilket vidner om en kompleks og 

svært håndterbar problemstilling. Flere elementer hænger nøje sammen med bru-

gen af tvang på en psykiatrisk afdeling: gode fysiske forhold med enestuer, tilstræk-

kelig normering af læger og plejepersonale og ingen overbelægning er blandt de 

vigtige parametre (Day Poulsen, Gottlieb & Adserballe 2000, s. 84). Et dansk syste-

matisk review fra 2011 peger på, at ingen specifikke interventioner i forebyggelsen 

af tvang når det højeste forskningsmæssige evidensniveau, men antyder at mere 

terapeutiske og patientcentrerede tiltag er væsentlige (Bak et al. 2012). I litteraturen 

er det uklart, hvad der menes hermed, men flere studier peger på, at udvikling af sy-

geplejerske-patient relationen, så den bygger på empati, respekt og fælles målsæt-

ninger, er essentielle aspekter (Perraud et al. 2006, Priebe, McCabe 2006). Et andet 

review fra 2010 finder, at bredt funderede programmer der adresserer problemstil-

lingen fra forskellige vinkler, viser sig mest effektive i henhold til nedbringelse af 

tvang. Her nævnes ledelsesmæssigt engagement i form af ændring af lokale politik-

ker og målsætninger; brugen af debriefing, hvor personalet diskuterer, hvordan situa-

tioner, der har medført tvang, i fremtiden kan undgås; og pårørende- og patientin-
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volvering i behandlingsplaner og identificering af forstadier til krisesituationer som 

vigtige tiltag (Scanlan 2010). Forebyggelsen af tvang er således kompleks og kræver 

en vedvarende indsats, der rammer flere niveauer i den psykiatriske pleje og be-

handling samt organisationen i afdelingen. 

Forebyggelse af tvang implicerer også en akut og deeskalerende håndtering af den 

aggressive og selvskadende patient, hvilket jeg vil gennemgå i afsnit 3.7. Først vil jeg 

udfolde, hvad der menes med situationer, der er i risiko for at medføre tvang, og 

hvordan deeskalering kan være relevant. 

3.6. Aggression og tilspidsede situationer 

Deeskalering tager udgangspunkt i tilspidsede situationer, hvorfor det er vigtigt at 

afklare, hvad der menes hermed (Roberton et al. 2012). Tilspidsede situationer defi-

neres i denne undersøgelse som situationer, der kan eskalere og medføre aggressi-

on, trusler eller vold, men ikke nødvendigvis gør det. Det er hverdagssituationer, der 

er almindeligt forekommende på en psykiatrisk afdeling (Berring 2009, s 260). 

Aggressive former for adfærd kan karakteriseres som verbale og/eller fysiske an-

greb, hvor især fysisk aggression kan resultere i vold og skade. Aggression og vold 

anvendes ofte synonymt, men vold refererer til større fysisk intensitet og destruktion 

(Liu 2004). I litteraturen er der uenighed om, i hvor høj grad forløbet af eskalering af 

konflikter kan anskues lineært (Whittington, Richter 2005, Roberton et al. 2012). Ikke 

alle tilspidsede situationer følger hverken et gradvist og forudsigeligt forløb eller re-

sulterer i vold (Johnson, Delaney 2007, Bowers et al. 2013). Nogle situationer opstår 

uden kendt varsel og er karakteriseret af høj intensitet, og at de ofte ender i aggres-

sion. Andre situationer har et mere jævnt forløb, der enten går i sig selv eller udvikler 

sig til aggression. Endeligt er der situationer, der hyppigt ”bobler op”, og er karakteri-

seret ved små, men hyppige, stigninger i intensitet uden at komme ud af kontrol. 

Denne type kan ”smitte” andre patienter og har stor effekt på miljøet i afdelingen 

(Johnson, Delaney 2007). Enhver eskalerende situation har dog det til fælles, at der 

kan identificeres en begyndelse på forløbet, og er det punkt, hvor personale og/eller 

patient bliver opmærksomme på, at en potentiel farlig situation er undervejs. Det er 

afgørende, at dette punkt bemærkes, og at personalet reagerer herpå (ibid.). Det er 

en præmis for deeskalering, at der gribes tidligt ind i eskaleringsforløbet, hvilket kan 
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være problematisk, da unødig og for tidlig intervention kan bidrage til eskalering 

(Johnson, Delaney 2007, Scanlan 2010, NICE 2005, Price, Baker 2012). Mange de-

eskaleringsmodeller bygger på, at personalet kender patienten indgående, hvorved 

de har bedre muligheder for at planlægge den pågældende intervention i forhold til 

den enkelte patient (Price, Baker 2012, Inglis, Clifton 2013). 

Svaret på Erik Simonsens spørgsmål ovenfor om, hvornår sygeplejersken bør reagere, 

er således ikke enkelt. Forskelligheden og uforudsigeligheden af tilspidsede situatio-

ner problematiserer den akutte håndtering af aggressiv eller selvskadende adfærd, 

og sygeplejersken må nødvendigvis tage udgangspunkt i den individuelle patient og 

den konkrete situation. Der stilles således store krav til sygeplejerskens observationer 

og vurdering af patientens adfærd og de signaler, vedkommende sender. Nedenfor 

vil jeg se nærmere på, hvilke svar spørgsmålet om, hvordan sygeplejersken kan og 

bør intervenere, kan give. 

3.7. Deeskalering: akut håndtering af den aggressive og selvskadende 

patient 

NICE publicerede i 2005 en række anbefalinger til den akutte håndtering af forstyr-

rende og voldelig adfærd (NICE 2005). Deeskalering hører herunder og defineres 

som en række ”(…) techniques that calm down an escalating situation or service user” 

(NICE 2005 s. 28) og bygger på princippet om mindste middel (NICE 2005). Deeska-

lering har overordnet til formål at forebygge voldsomme konfrontationer og mindske 

forekomsten af aggression og vold. Helt centralt for deeskalering er relationen mel-

lem patient og plejepersonale (Berring 2009, s. 268, Regeringens Udvalg om Psykiatri 

2013, s. 28-35, NICE 2005, Price, Baker 2012, Roberton et al. 2012). Deeskalering 

handler blandt andet om at opfordre patienten til rationelle ræsonnementer, sikre 

sig, at den non-verbale kommunikation hverken er truende eller provokerende, give 

korte og klare instruktioner til patienten og at forklare, hvad personalet har tænkt sig 

at gøre og hvorfor (Roberton et al. 2012). 

Denne undersøgelses omsorgsetiske perspektiv medfører et fokus på, hvordan syge-

plejersken i det konkrete møde med den aggressive eller selvskadende patient dra-

ger omsorg for vedkommende. Den resterende gennemgang af deeskalering vil der-

for tage udgangspunkt i relationen mellem patient og sygeplejerske. 
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3.7.1. Den relationelle del af deeskalering 

Et autentisk engagement i relationen med patienten synes at være kernekomponen-

ten i ethvert deeskaleringsrespons, hvilket indebærer at sygeplejersken påtager sig 

ansvaret for relationen, bevarer kontrollen og skaber et miljø præget af sikkerhed 

(Finfgeld-Connett 2009). Deeskalering udgør en balancegang, hvor det på den ene 

side er essentielt at demonstrere tillid ved at understøtte patientens autonomi gen-

nem færrest mulige restriktioner (Price, Baker 2012), og hvor korrigerende interventi-

oner på den anden side kan være nødvendige (Daffern, Day & Cookson 2012). I til-

fælde af konflikt er det vigtigt at engagere patienten i at samarbejde om fælles pro-

blemløsning. Derudover bør patienten opmuntres til at identificere, hvad der forårsa-

ger vreden og aggressionen og kommunikere herom (Price, Baker 2012). 

Aggression er ofte et modsvar på tab af værdighed, hvorfor plejepersonalet for det 

første bør kommunikere respekt og empati, og for det næste bør tilbyde et alternativ 

til aggressionen, så patienten har mulighed for at ”redde ansigt” og gå fra situationen 

med stoltheden i behold (Price, Baker 2012, Finfgeld-Connett 2009, Bowers 2014). 

Dette kan gøres ved at tilbyde patienten en gåtur eller sætte sig sammen med ved-

kommende på stuen og tale om, hvad der har forårsaget vreden eller lysten til selv-

skade. 

Deeskalering implicerer, at personalet er i stand til at kontrollere egne følelser (Bo-

wers 2014, Finfgeld-Connett 2009). Netop dette kan være problematisk i forbindelse 

med selvskadende patienter, der kan vække så megen afsky og stærke følelser, at 

selv professionelle kan handle uprofessionelt i relation til den selvskadende patient 

(Rubæk 2009, s. 16). Sygeplejersken må balancere mellem at acceptere patientens 

selvskadende adfærd og at udfordre den (Nathan 2006). Etablering af en alliance 

med både den selvskadende og den personlighedsforstyrrede patient kræver en 

empatisk tilgang og evne til at se patientens perspektiv (Bender 2005). Derudover 

bør personalet fremstå støttende, ikke-dømmende og udtrykke en oprigtig bekym-

ring for patienten. En rolig og blid stemmeføring, taktfuld brug af sprog og humor 

samt en bevidst og rolig brug af kropssprog udgør også vigtige redskaber i deeskale-

ringen (Price, Baker 2012). 
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Måden hvorpå personalet agerer er således helt afgørende for deeskalerende inter-

ventioner. Her bringes omsorgens moralske dimension i spil og giver en del af svaret 

på spørgsmålet om, hvordan sygeplejersken kan og bør reagere i mødet med den 

aggressive og selvskadende patient. 

3.7.2. Kritik af begrebet deeskalering  

Der findes ikke nogen standarder eller ”best practice” for deeskalering, og der er ej 

heller enighed i litteraturen om, hvad der præcist forstås herved (Roberton et al. 

2012, Bowers 2014, Price, Baker 2012). NICE kritiseres for svag evidens i forhold til 

operationalisering og konkretisering af deres anbefalinger vedrørende deeskalering, 

og i praksis ser ideerne om deeskalering ud til at drives af lokal vejledning baseret på 

erfaringer og gode intentioner (Inglis, Clifton 2013). Et casestudie fra 2010 finder ek-

sempelvis, at et træningsprogram for personalet med henblik på deeskalering af 

aggressive episoder ikke viser en signifikant reduktion heraf, hvilket tilskrives, at de-

eskaleringsteknikkerne er svære at anvende og implementere i praksis (Laker, Gray 

& Flach 2010). 

Det forekommer således nemmere sagt end gjort at anvende deeskalering, og på 

trods af den forskningsbaserede viden herom ændrer det ikke på den kendsgerning, 

at brugen af tvang i Danmark har været svagt stigende det seneste årti. Spørgsmålet 

er, hvordan denne kurve kan knækkes, og Regeringens målsætning om halvering af 

tvang inden 2020 nås. 

Derfor rejses spøgsmålet om, hvad patienterne selv oplever som deeskalerende, og 

derfor finder jeg det relevant at tage udgangspunkt heri. 

3.8. Patientperspektivet 

Patientperspektivet har stor betydning for kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet, 

da det i sagens natur kun er patienten, der kan vurdere, hvordan oplevelsen af en 

given ydelse har været  (Mainz, Rhode & Krøll 2001, s. 216). Patientperspektivet defi-

neres som et perspektiv, der angiver, dels hvad patienten tidligere har oplevet og 

erfaret, og dels hvad patienten i forhold til sundhedsydelsen ønsker, forventer og pri-

oriterer (Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren 2003). Som en slags mod-

vægt til personalets synspunkter bør patientperspektivet undersøges, så patienterne 
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også kan få indflydelse på udviklingen af praksis (Duxbury 2002). Patientperspektivet 

undersøges også ud fra et demokratisk ideal om patientinddragelse, hvor beslut-

ningsprocesser foregår på baggrund af et højt informationsniveau om sandsynlige 

begivenheder og handlingskonsekvenser og at patienten og de sundhedsprofessio-

nelle forstår hinanden (Bredahl Jacobsen et al. 2008, Lomborg 2013). Viden om 

hvordan patienten oplever såvel brugen af tvang som, hvordan denne kan undgås, 

er derfor relevant at genere i henhold til dette. 

Som anført i afsnit 3.2. medfører det omsorgsetiske perspektiv, at sygeplejersken re-

flekterer over patientens værdisyn, forventninger og situation og tager disse aspekter 

i betragtning i mødet med patienten. Dette kræver nødvendigvis viden om, hvad 

patienten oplever, og derfor vil jeg undersøge patientens perspektiv på, hvad der 

opleves deeskalerende i tilspidsede situationer, og hvilken betydning relationen mel-

lem patient og sygeplejerske har. 

Ud fra et demokratisk, et kvalitetsmæssigt og et omsorgsetisk perspektiv giver det 

således mening at undersøge patientperspektivet. I forlængelse heraf fokuseres der 

på en gruppe patienter, som har været udsat for meget tvang, og derfor må have 

erfaring med, hvad der sker op til at tvang anvendes. 

3.9. Behandlingsprogrammet KISS 

I Region Midtjylland er der en lille gruppe svært syge patienter, som størstedelen af 

tvang anvendes overfor. Således stod ti patienter for 35 % af alle bæltefikseringerne i 

Region Midtjylland i 2012 (Region Midtjylland 2013). En del af disse patienter be-

handles i behandlingsprogrammet KISS (Koordineret Intensiv teambaseret behand-

ling af Selvskadende og Suicidale patienter), der er et behandlingstilbud etableret i 

2008 med henblik på at kunne yde en speciel indsats til en lille gruppe patienter. 

Disse patienter er personlighedsforstyrrede og har haft både flere og længerevaren-

de indlæggelser i psykiatrisk regi samt mange kontakter til den somatiske del af 

sundhedsvæsenet bl.a. grundet selvskade og forgiftninger. Målgruppen for indsatsen 

i behandlingsprogrammet KISS er de ikke-psykotiske, personlighedsforstyrrede, svært 

selvskadende, suicidale patienter i alderen 19-35 år. Et primært mål med behand-

lingen er ophør af selvskade samt udskrivelse til eget hjem eller kommunale instituti-

oner. En langvarig og stabil relation til de sundhedsprofessionelle er central i denne 
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behandlingsindsats, og nøgleordene er her ”kontinuitet, konsistens og koordinering af 

indsatsen” (Psykiatrien i Region Midtjylland b, Psykiatrien i Region Midtjylland a). 

4.0. Problemafgrænsning 

Regeringen har fremsat målsætningen om, at brugen af tvang i psykiatrien skal hal-

veres inden 2020. I forlængelse heraf tages der i denne undersøgelse udgangspunkt 

i en gruppe patienter, der har været udsat for meget tvang. Formålet er i en om-

sorgsetisk ramme at undersøge og få en dybere forståelse for, hvad den svært per-

sonlighedsforstyrrede og selvskadende patient oplever, er deeskalerende i tilspidse-

de situationer. Patientperspektivet kan give indsigt i, hvordan pleje og behandling 

opleves, hvilket kan bidrage til udvikling af praksis. Det omsorgsetiske perspektiv 

medfører et fokus på det konkrete møde mellem den aggressive patient og sygeple-

jersken, og hvad der udspiller sig i den relation. I litteraturen omkring deeskalering 

fremgår det endvidere, at relationen mellem patient og sygeplejerske er af afgøren-

de betydning for om deeskalering lykkes, og tvang undgås. 

Det omsorgsetiske perspektiv medfører den grundantagelse, at patienten i udgangs-

punktet ikke vil skade hverken sig eller andre, men lider af en sygdom, der gør, at 

vedkommende sommetider ikke ser andre handlemuligheder. En anden grundanta-

gelse er, at sygeplejersken i udgangspunktet vil patienten det bedste, og at deeska-

lering er en måde, hvorpå omsorgen manifesterer sig moralsk, praktisk og relationelt. 

5.0. Problemformulering 

Problemformuleringen for nærværende undersøgelse lyder:  

Hvad oplever den personlighedsforstyrrede og selvskadende patient som 
værende betydningsfuldt for omsorgen i den relationelle del af deeskale-
ring af tilspidsede situationer? 

 

Af denne problemformulering udledes følgende forskningsspørgsmål:  

 Hvad oplever patienten som god omsorg? 

 Hvad oplever patienten, at relationen til sygeplejersken betyder? 

 Hvordan oplever patienten, at tilspidsede situationer kan eskalere? 
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6.0. Metode 

Formålet med denne undersøgelse er at få en dybere forståelse af patientens ople-

velse af den relationelle del af deeskalering. En kvalitativ semistruktureret interview-

undersøgelse er valgt som design, da det er relevant for undersøgelse af patientper-

spektivet (se afsnit 6.3). De metodiske greb og overvejelser, der knytter sig hertil, 

bygger hovedsageligt på Kvale og Brinkmann (Kvale, Brinkmann 2009). 

6.1. Afdeling Q1 som setting 

Undersøgelsen gennemføres på afdeling Q1 på Aarhus Universitetshospital Risskov. 

Afdeling Q1 hører under afdeling Q – Afdeling for depression og angst, hvor patien-

ter med forskellige affektive lidelser som depression, angst, personlighedsforstyrrelser 

m.fl. behandles. Afdelingen varetager alle hovedfunktionsopgaver, der knytter sig til 

målgruppen, samt højt specialiserede funktioner som diagnostik og behandling af 

særligt komplicerede affektive lidelser. Under afdeling Q1 hører behandlingspro-

grammet KISS. I afdeling Q1 er der 16 sengepladser, hvoraf tre ofte benyttes af KISS-

patienter, der kan have langvarige indlæggelser. Afdelingen er i udgangspunktet et 

åbent afsnit, men kan ved behov fungere som lukket. I afdelingen er ansat læger, 

sygeplejersker, psykologer, ergoterapeuter m.fl. De personalemedlemmer der vare-

tager pleje og behandling af KISS-patienter er specialuddannet hertil (Psykiatrien i 

Region Midtjylland b, Psykiatrien i Region Midtjylland a). 

6.2. KISS-patienter som informanter 

Problemformuleringen besvares ved tre patienters udsagn som empiri. Antallet af 

patienter er bestemt ud fra tiden til rådighed og et ideal om, at empirien skal kunne 

analyseres og fortolkes dybdegående. De tre patienter er valgt, fordi de er blevet 

behandlet i behandlingsprogrammet KISS i mere end et år og har adskillige gange 

været udsat for forskellige former for tvang. Således formodes det, at de kan fortælle 

meget om deres oplevelser hermed. De skal endvidere kunne tale og forstå dansk. 

De tre patienter er valgt i samarbejde med den afdelingssygeplejerske, der er an-

svarlig for plejen af disse patienter. Hun har indgående kendskab til deres forløb som 

psykiatriske patienter og de problematikker, der er aktuelle i forbindelse med tilspid-

sede situationer og tvang. 
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De tre patienter er alle blevet behandlet i psykiatrisk regi gennem flere år og viser sig 

konkret ved en indforståethed med psykiatrisk terminologi om pleje og behandling. 

Dette viser sig eksempelvis ved, at en patient siger: ”For mig er det egentligt ofte en 

person, som kan sidde og skærme mig og give mig noget ro” (Mathilde). Hendes 

brug af termen ”at skærme” eksemplificerer, hvordan deres psykiske lidelse og histo-

rik i psykiatrien konkret påvirker deres udsagn, og hvordan de er vant til at tale om 

den pleje og behandling de modtager. 

Cirka tyve patienter behandles i alt i KISS, hvorfor de inkluderede patienter af hensyn 

til anonymiseringen præsenteres med få baggrundsdata. 

De tre patienter præsenteres nedenfor. 

Patient A: ”Nanna” Kvinde i midten af 20’erne, diagnosticeret med emotionel 

ustabil personlighedsstruktur af Borderline type. Ikke indlagt 

under interviewet. 

 

Patient B: ”Mathilde” Kvinde i starten af 30’erne, diagnosticeret med forstyrrelse i 

personlighedsstrukturen (uspecificeret). Indlagt under inter-

viewet. 

 

Patient C: ”Karen” Kvinde i slutningen af 20’erne, diagnosticeret med forstyr-

relse i personlighedsstrukturen (uspecificeret). Indlagt under 

interviewet. 

 

 

Vel vidende at plejepersonalet på afdeling Q1 består af andre faggrupper end sy-

geplejersker, omtales al plejepersonale i det følgende som sygeplejersker. Jeg anta-

ger således, at sygeplejersker og eksempelvis ergoterapeuter funktionelt er sam-

menlignelige i mødet med den aggressive og selvskadende patient. For læsevenlig-

hedens skyld vil både patient og sygeplejerske i flæng benævnes ”hun” på trods af, 

at denne patientgruppe ikke nødvendigvis kun består af kvinder og at der også er 

mandlige sygeplejersker på afdelingen. 

6.3. Dataindsamling 

Data er indsamlet gennem semistruktureret interview med henblik på at afdække 

patientens perspektiv på de kvalitative aspekter ved omsorgen i den relationelle del 

af deeskalering. Den semistrukturerede form på interviewet er valgt fordi, der herved 

udvises en åbenhed overfor nye og uventede perspektiver i samtalen, og fordi inter-
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aktionen med patienten giver mulighed for at forfølge de aspekter, patienten selv er 

mest optaget af (Kvale, Brinkmann 2009, s. 46, s. 49, Brinkmann, Tanggaard 2010, s. 

38). Således fremkom, for mig, hidtil ukendte temaområder. Betydningen af, at per-

sonalet opleves som tilgængeligt i afdelingen, var eksempelvis nyt, men kunne ud-

dybes og nuanceres i det pågældende og i de efterfølgende interview. Åbenheden 

er vigtig, fordi patienternes udsagn afhænger af, hvad der er tilstrækkeligt betyd-

ningsfuldt til at blive husket og fortalt. Derfor bliver det meningsbærende i afdæknin-

gen af patientens oplevelse (Dreyer 2010, s. 92, s. 95-96). På den måde har patien-

terne mulighed for med egne ord at udtrykke, hvad der er betydningsfuldt for dem i 

forhold til deeskalering. Den første patient fremhævede eksempelvis den tryghed 

som afdelingen repræsenterer, og i kraft af den semi strukturerede form på inter-

viewet havde den patient såvel som de øvrige mulighed for at uddybe og nuancere, 

hvad de mener med eksempelvis tryghed. 

Interviewet forgik i et rum tilknyttet KISS-ambulatoriet i nærheden af afdeling Q1. 

Dette forekom naturligt, da patienterne i forvejen er bekendte med stedet og formo-

dedes at befinde sig godt i kendte omgivelser. Min vurdering efter interviewene var, 

at de var en smule beklemte ved interviewsituationen i sig selv, men ikke havde no-

get imod, hvor det foregik. Derudover var to af patienterne indlagt på det tidspunkt, 

hvor interviewet blev gennemført, hvorfor det var naturligt at foretage interviewene 

på matriklen i Risskov. 

Jeg indledte interviewet med at informere om undersøgelsens formål og kontekst, og 

hvorfor netop de pågældende patienter var relevante at interviewe, hvorefter pati-

enterne underskrev samtykkeerklæringen (som vedlagt i bilag 2). Som afslutning på 

interviewet, og efter optageren blev slukket, foretog jeg en debriefing, hvor patienten 

havde mulighed for at forholde sig til både interviewet og interviewsituationen (Kva-

le, Brinkmann 2009, s. 149-150). Dette var vigtigt af primært etiske hensyn, og viste 

sig relevant, da den ene patient fortalte, at interviewet havde ”rippet op” i tidligere 

oplevelser. Jeg spurgte derfor om lov til at viderebringe dette til hendes kontaktper-

son, så der efter interviewet kunne ”samles op” og drages passende omsorg for hen-

de på afdelingen. Derudover havde patienten mulighed for at tilføje til egne udsagn 

eller reflektere over det sagte og eventuelt tilkendegive, at der var noget jeg ikke 

skulle bruge. 
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Undervejs i dataindsamlingen overvejede jeg, hvorvidt det informationsmæssige 

mæthedspunkt syntes nået (Kvale, Brinkmann 2009, s. 134). Der var i andet og tredje 

interview flere aspekter, der gik igen i patienternes udsagn som for eksempel vigtig-

heden af at gribe tidligt ind, betydningen af nærvær, og at afdelingen på forskellig 

vis repræsenterer en base af tryghed. I løbet af interviewenes afvikling fremkom der 

dog forskellige synspunkter og oplevelser af, hvad der er betydningsfuldt. Den sidste 

patient tillagde eksempelvis lægernes udefrakommende rolle og evne til at lytte i 

den akutte situation stor betydning i forhold til at deeskalere tilspidsede situationer. 

Dette var der ingen af de andre patienter, der nævnte. Omvendt var der som nævnt 

flere aspekter, der gik igen, hvorfor en tilstrækkelig grad af datamætning i forhold til 

undersøgelsens formål må være nået. Derfor valgte jeg ikke at interviewe den enkel-

te patient yderligere eller at søge flere patienter. 

6.4. Interviewguide 

De semistrukturerede interviews blev foretaget på baggrund af en allerede forberedt 

interviewguide. Denne er udformet med en grad af åbenhed, der muliggør både 

ændringer af rækkefølge af spørgsmål samt, at specifikke svar på spørgsmål kan 

forfølges (Kvale, Brinkmann 2009s, 45, s. 144). 

 

Interviewguiden er operationaliseret i følgende seks tematikker: 

1) Dagligdagen på afdelingen 

2) Oplevelsen af tvang 

3) Oplevelsen af eskaleringens forløb og optakten til tvang 

4) Oplevelsen af hvad der for patienten er virkningsfuldt i deeskaleringspro-

cessen 

5) Oplevelsen af sygeplejerskens rolle i deeskaleringsprocessen 

6) Patientens forventninger og ønsker til fremtidig håndtering af tilspidsede si-

tuationer 

Herfra udledes interviewguidens forsknings- og interviewspørgsmål. For hvert tema 

er der en forhåndsantagelse, der ligger til grund herfor (for nogle temaer er det den 

samme forhåndsantagelse). De to første temaer handler om henholdsvis dagligda-

gen på afdelingen og oplevelsen af at udsættes for tvang, og er udarbejdet fra den 

antagelse, at de danner baggrund for resten af interviewet og udgør den kontekst, 
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hvori eskalering og deeskalering kan forstås. Det tredje tema handler om forløbet af 

eskalering og deeskalering, og er relevant fordi deeskalering i høj grad tager ud-

gangspunkt i eskaleringen. Slutteligt, fjerde, femte og sjette tema rammer kernen af 

denne undersøgelses genstandsområde: den relationelle del af deeskalering. På 

baggrund af litteraturgennemgangen og det omsorgsetiske perspektiv drejer forsk-

ningsspørgsmålene sig her om patientens værdier, interesser og oplevelse af verbal 

og non-verbal kommunikation, og hvilken betydning personalet har i forhold til situa-

tioner, der kan medføre tvang. I praksis medførte patienternes talestrøm, at temaerne 

overlappede hinanden, hvorfor interviewguiden ikke kunne følges kronologisk. I figur 

1 præsenteres de forhåndsantagelser, tematikker og forskningsspørgsmål, der ligger 

til grund for de konkrete interviewspørgsmål i den fulde interviewguide, som er ved-

lagt i bilag 4. 

 

Figur 1: Interviewguidens antagelser, tematikker og forskningsspørgsmål 

Forhåndsantagelser Tematikker Forskningsspørgsmål 

Dagligdagen på afdelingen og 

oplevelserne med tvang danner 

baggrund for, hvordan patienter-

ne opleveler eskalering og de-

eskalering. 

1) Dagligdagen på 

afdelingen. 

Hvordan oplever patienten dag-

ligdagen på afdeling Q1? 

2) Oplevelsen af 

tvang. 

Hvordan oplever patienten det at 

udsættes for tvang? 

For at kunne tilpasse sygeplejen til 

princippet om mindste middel 

bedst muligt er viden om begyn-

delsen af eskalering vigtig. 

3) Oplevelsen af 

eskaleringens forløb 

og optakten til 

tvang. 

Hvordan oplever patienten de 

tilspidsede situationer? 

Hvordan oplever patienten eska-

leringens begyndelse og det ef-

terfølgende forløb? 

Deeskalering er en måde, hvorpå 

en moralsk, praktisk og relationel 

omsorg i sygeplejen kan komme 

til udtryk. 

Relationen mellem patient og 

sygeplejerske er afhængig af 

forvaltningen af magten, og en 

moralsk ansvarlig måde at gøre 

det på er forankret i det konkrete 

møde med patienten.  

4) Oplevelsen af 

hvad der for patien-

ten er virkningsfuldt i 

deeskalerings-

processen. 

Hvad oplever patienten er virk-

somt i deeskaleringsprocessen? 

Hvad betyder det, at patienten 

oplever, at der tages hensyn pati-

entens værdier og interesser? 

5) Oplevelsen af 

sygeplejerskens 

rolle i deeskale-

rings-processen. 

Hvilken betydning oplever patien-

ten, at den langvarige relation til 

personalet har for deeskalering? 

Hvad betyder personalets verbale 

og non-verbale kommunikation 

for patienten?  

Patientens perspektiv på deeska-

lering er relevant for udvikling af 

praksis omkring, hvordan brugen 

af tvang fremtidigt kan nedbrin-

ges. 

6) Patientens for-

ventninger og øn-

sker til fremtidig 

håndtering af situa-

tioner, der har risiko 

for at medføre 

tvang. 

Hvordan mener patienten, at de-

eskalering af tilspidsede situatio-

ner bør håndteres? 
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6.5. Transskribering af interviews 

Interviewene blev optaget digitalt, hvorved samtalerne overgår i en permanent form, 

der muliggør genlytning (Kvale, Brinkmann 2009, s. 201). Jeg har selv foretaget trans-

skriptionen af de foretagne interview. Dette er fordi, intervieweren ofte kommer i tan-

ke om sociale og emotionelle aspekter af interviewsituationen under transskriptio-

nen. Dette kan være vigtigt for meningsindholdet (Ibid., s. 202), og derfor har jeg som 

interviewer de bedste forudsætninger for at forstå patienternes udsagn. Eksempelvis 

sagde en patient: ”(…) men de personalet kan da godt komme ned og liiige… Og så 

føler jeg mig ikke mødt”. Her forstås, at patienten oplever, at sygeplejersken somme-

tider agerer forhastet og hektisk, og at dette ikke virker deeskalerende. At høre tone-

faldet i patientens stemme er nødvendigt for at forstå, hvad der menes med ordet 

”liiige…”. Dette eksempel illustrerer, hvorfor jeg har valgt selv at transskribere inter-

viewene. 

6.6. Analysemetode 

De indsamlede data analyseres ud fra en Ricoeur-inspireret fænomenologisk-

hermeneutisk tilgang. Ricoeur er en fransk filosof, der i sit forfatterskab er inspireret af 

bl.a. Husserl, Heidegger og Kierkegaard. Centralt for Ricoeurs filosofi er menneskets 

handlingsliv, og i beskrivelsen af dette og andre bevidsthedsfænomener mener han 

ikke, at en fænomenologisk tilgang er fyldestgørende, men må suppleres med her-

meneutik (Hermansen, Rendtorff 2002, s. 11-19). 

Oversatte originaltekster af Ricoeur danner den overordnede ramme for analyse og 

fortolkning (Ricoeur 1999, Ricoeur 2002a, Ricoeur 2002b, Ricoeur 1976). Analysen 

struktureres efter Lindseth og Norbergs udlægning af Ricoeurs teori om tekst og for-

tolkning og gennemgår følgende tre faser: den naive læsning, strukturanalysen og 

en kritisk fortolkning (Lindseth, Norberg 2004). 

Den Ricoeur-inspirerede analysemetode er valgt, fordi den modsvarer undersøgel-

sen formål, der er at få en dybere forståelse af patientens perspektiv. Forståelsen nås 

ved først at forklare tekstens strukturer og mønstre i form af ren beskrivelse af fæno-

menerne (Kemp 1996, s. 12-13), hvilket gøres i kraft af en naiv læsning og efterføl-

gende en strukturanalyse. Det fænomen jeg i denne undersøgelse beskriver er den 

aggressive og selvskadende patients oplevelse af, hvad der er betydningsfuldt i mø-
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det med sygeplejersken i forsøget på at deeskalere en tilspidset situation. Forklarin-

gen af tekstens struktur udgør dermed vejen til forståelsen (Kemp 1996, s. 19). 

Ricoeurs tilgang er endvidere relevant, fordi denne analysemetode både tilbyder en 

måde at tænke og analysere på samt en let og tilgængelig systematik i formidlingen 

af analyse og fortolkning. Som læser kan man således følge udviklingen af analyse 

og fortolkning frem mod besvarelse af problemformuleringen. Dermed er jeg på den 

ene side så tro som muligt mod patienternes udsagn, der er med til at konstituere 

temaer og undertemaer, og på den anden side bruger jeg disse udsagn til at skabe 

en ny og dybere forståelse i forbindelse med fortolkningen. 

Den naive læsning: 

I denne indledende læsning tilegnes teksten med henblik på en helhedsforståelse. 

Her stiller man sig åben over for, hvad der berører én i teksten, og fokuserer på de 

umiddelbare indtryk teksten efterlader. I denne del dannes først et overblik over, 

hvad teksten handler om, hvorefter spørgsmål dertil opstilles på denne baggrund 

(Lindseth, Norberg 2004). Interviewene blev lyttet og læst igennem flere gange for 

på den måde at få overblik over, hvad der i henhold til problemformuleringen er be-

tydningsfuldt for patienternes oplevelse. I den naive læsning viser der sig tre indle-

dende temaområder i patienternes udsagn: 

1) Oplevelsen af indlæggelse på afdeling Q1 som ambivalent 

2) Relation og interaktion med sygeplejerskerne 

3) Relationens betydning for deeskalering 

I den naive læsning var der reelt flere temaområder, der berørte mig, men de er i 

henhold til besvarelse af problemformuleringen ikke inddraget til videre analyse. 

Denne sortering af empirien diskuteres nærmere i metodediskussionens afsnit 8.2. 

Strukturanalyse: 

Denne del af analysen er ifølge Ricoeur et nødvendigt stadium mellem overfladefor-

tolkning (den naive læsning) og dybdefortolkningen (den kritiske fortolkning) (Ri-

coeur 2002a, s. 71). For at få en en dybere forståelse af, hvordan patienten oplever 

omsorgen og den relationelle del af deeskalering, kredser denne del af analysen om 

at forklare indholdet af patienternes udsagn og de strukturer og mønstre, der viser 

sig. At læse betyder ifølge Ricoeur at flytte sig hen til det ”sted”, hvor teksten befinder 
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sig, og at blive i ”indhegningen” af teksten (Ibid., s. 69). Teksten behandles i sin egen 

uafgjorthed, hvorved den forklares i sine egne indre forhold og i kraft af sine struktu-

rer (Ricoeur 1999, s. 247). Med andre ord forholder jeg mig i strukturanalysen udeluk-

kende til patienternes udsagn, hvor jeg med udgangspunkt i spørgsmålene fra den 

naive læsning ser på, hvilke strukturer og sammenhænge patienternes udsagn viser. 

Det er helhedens evne til at integrere underenhederne, der skaber mening, og om-

vendt; underenhedernes mening består i at kunne træde i relation til de øvrige ele-

menter og til helheden (Ibid., s. 251). Formidlingen af analysen er inspireret af Lind-

seth og Norbergs eksemplificering heraf (Lindseth, Norberg 2004). Resultaterne af 

analysen fremlægges skematisk, så meningsenhederne, citaterne, samles og danner 

dertilhørende betydningsenheder. Herved vises sammenhængen mellem, hvad der 

siges (meningsenheder), og hvad der tales om (betydningsenheder). Disse samles i 

undertemaer, der tilsammen konstituerer de tre temaer og dertilhørende underte-

maer. Disse er: 

1. Timing og opmærksomhed: at inviteres rettidigt til omsorg 

a. At reagere i rette tid 

b. Fokuseret opmærksomhed 

c. At inviteres til omsorg og nærvær 

2. At der tages afsæt i forståelse, tryghed og nærvær 

a. At føle sig mødt og opleve forståelse 

b. Tryghed 

c. Grænsesætning 

d. Skærmning 

3. Når omsorgen udfordres 

a. Kvalitet af tiden 

b. Graden af tilgængelighed 

c. Travlhed  

d. Optrappende ord og adfærd 

Den kritiske fortolkning: 

I den kritiske fortolkning søges en dybere forståelse, og det er ifølge Ricoeur denne 

del, der giver hele processen mening (Ricoeur 2002a, s. 73). Vekselvirkningen mel-

lem at forklare og forstå går ud på at forbinde tekstens diskurs med en anden diskurs. 
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Diskurs definerer Ricoeur som en sproglig, talt eller skrevet, begivenhed med et bud-

skab (Ricoeur 1976, s . 9-10). Med andre ord er det utilstrækkeligt, at teksten lukker 

sig om sig selv, men må derimod åbne sig mod noget andet som for eksempel teori 

eller anden forskning (Ricoeur 1999, s . 253). Den forståelse, der søges, beskæftiger 

sig med at følge bevægelsen fra tekstens mening til at kunne bruges som genstand 

for den kritiske fortolkning (Ricoeur 2002a, s. 71), og således er det i denne del, at 

patienternes udsagn sættes ind i en teoretisk og videnskabelig sammenhæng. 

Fortolkningen kredser om begrebet Det Faglige Skøn (skønnet) som beskrevet i for-

skellige tekster og sammenhænge af Martinsen (Martinsen 2010, Martinsen 2006, 

Martinsen 2012). Dette begreb er valgt, fordi skønnet handler om, hvordan sygeple-

jersken kan drage omsorg for patienten. Dermed danner skønnet en begrebsramme, 

hvori patientens oplevelse af sygeplejerskens handlinger kan forstås. I afsnit 7.3. vil 

jeg uddybe, hvad der nærmere forstås ved skønnet og hvorfor det er et vigtigt be-

greb for fortolkningen. 

6.7. Videnskabsteoretisk ramme 

I overskridelsen af forklaring til forståelse, altså fra naiv læsning og strukturanalyse til 

fortolkning, er der fare for, at de slutninger, der drages, allerede er foregrebet. For at 

imødekomme denne problematik må man lade analyse og fortolkning cirkulere i en 

endeløs spiral, der lader formidlingen gå igennem det samme punkt i forskellig højde 

(Ricoeur 2002b, s . 101). Det vil sige, at analysen gennemgår forskellige forklarings 

og fortolkningsniveauer i form af den naive læsning, strukturanalysen og fortolknin-

gen, indtil meningen med teksten træder frem. Denne dybdefortolkning kan ikke fo-

retages uden et personligt engagement, og i spørgsmålet om hvordan forklaring og 

forståelse supplerer hinanden, mener Ricoeur, at man må præcisere og ikke benæg-

te det (Ricoeur 2002a, s. 73). Det personlige engagement er en pendant til, hvad 

man i den klassiske hermeneutik kalder fordomme eller forforståelse (Thornquist 

2006,s . 162), og vil blive præciseret nedenfor. 

6.7.1. Egen forforståelse 

Som sygeplejerske og kandidatstuderende i sygepleje ved Aarhus Universitet er jeg 

uddannet til at møde patienter og kritisk reflektere herom; hvad betyder det at være 

syg? Hvordan udspiller patientens livsverden sig? Hvordan kan der drages omsorg 
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for patienten? Disse sygeplejefaglige refleksioner hænger sammen med min forfor-

ståelse om psykiatrien generelt, hvor jeg anerkender, at der er biologiske, psykosoci-

ale og eksistentielle facetter ved årsager og manifestationer af psykiske lidelser. Jeg 

forstår brugen af tvang i psykiatrien som et komplekst fænomen, hvor tvang kan lig-

ge tæt op ad overgreb på den ene side og omsorgsvigt på den anden side. 

Min praktiske forforståelse er forankret i en fire dage lang praktik på afdeling Q1 på 

Aarhus Universitetshospital Risskov, hvor jeg særligt bemærkede den etiske refleksi-

on, der lå til grund for sygeplejerskernes praksis, og den respektfulde og omsorgsful-

de måde, jeg oplevede, at personalet mødte patienterne på. Min forforståelse er i høj 

grad også præget af en forundring over, hvordan patienterne, for mit relativt uerfar-

ne øje, kan forekomme så ”ikke-syge” samtidigt med, at de har haft så mange og 

lange indlæggelser og i perioder er svært selvskadende og suicidale. 

På baggrund af litteraturgennemgangen består min teoretiske forforståelse i, at for-

målet med deeskalering er at undgå brugen af tvang, og at deeskalering er nemme-

re sagt end gjort. Der kan således være svære udfordringer i forhold til at reducere 

brugen af tvang i forhold til de svært personlighedsforstyrrede og selvskadende pati-

enter. 

6.8. Etiske overvejelser 

Undersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med persondataloven (Justitsmi-

nisteriet 2000a). Jævnfør § 5 vil det sige, at behandlingen af oplysningerne er i over-

ensstemmelse med god databehandlingsskik, hvor data er indsamlet i henhold til 

udtrykkeligt angivne og saglige formål (Justitsministeriet 2000a). Disse formål er pati-

enten informeret om både skriftligt (se bilag 5) og mundtligt før og efter interviewet. 

Patienterne har endvidere haft mulighed for at afklare eventuelle spørgsmål per mail 

gennem hele undersøgelsesforløbet. Patienterne har på baggrund af mundtlig og 

skriftlig information givet deres udtrykkelige samtykke (jævnfør § 6) til deltagelse i 

undersøgelsen (Justitsministeriet 2000a). Dette er sket ved den konkrete deltagelse i 

interviewet, samt at de hver har underskrevet en standardiseret samtykkeerklæring til 

habile personer udarbejdet af Det Videnskabsetiske Komitésystem (vedlagt i bilag 3) 

(Den Nationale Videnskabsetiske Komité). De indsamlede oplysninger opbevares 

jævnfør § 5, stk. 5 på en måde, hvor identifikation af patienten ikke kan forekomme 
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(Justitsministeriet 2000a). Derfor er patienterne også anonymiseret i afhandlingen. 

Der tages dog det forbehold, at behandlingsprogrammet KISS er rettet mod så smal 

en gruppe patienter, at de personalemedlemmer, der har indgående kendskab til 

patienterne, som for eksempel deres kontaktpersoner, sandsynligvis vil kunne gen-

kende udsagn fra de enkelte patienter. Dette forhold er diskuteret med den enkelte 

patient, og de er indforstået hermed. Således er der ovenfor redegjort for de juridiske 

aspekter i forhold til gennemførelse af undersøgelsen. 

I det følgende vil jeg forholde mig til videnskabsetiske overvejelser af mere moralsk 

betydning. Disse tager udgangspunkt i de Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i 

Norden (Northern Nurses' Federation 2003). Forskeren er ansvarlig for at varetage 

deltagerens integritet og dette i særlig grad, når sårbare personer er omfattet (Ibid.). 

Efter hver interviewsituation gik jeg således, med patienternes samtykke, til deres 

afdeling for at videregive besked om, hvordan interviewet var gået, så plejen kunne 

varetages i henhold til den tilstand, patienten var i efter interviewet. 

Forskningsinterviewet indebærer et asymmetrisk magtforhold, hvor det er forskeren, 

der definerer og kontrollerer situationen (Kvale, Brinkmann 2009, s. 19, s. 41). Derfor 

var jeg bevidst om patienternes sårbarhed og forsøgte efter bedste evne at forvalte 

dette magtforhold på en respektfuld og empatisk måde. Det forskningsbaserede in-

terview må ikke forveksles med den terapeutiske samtale, der sigter mod forandring 

gennem et emotionelt og personligt samspil (Kvale, Brinkmann 2009, s. 59-60). Jeg 

havde i samtalen og formuleringen af spørgsmål hele tiden undersøgelsens formål 

for øje. 

Undersøgelsen er fritaget fra anmeldelse til Datatilsynet (se bilag 6 for kvittering), da 

alle patienter er anonymiseret. 

7.0. Fund: analyse og fortolkning  

Nedenfor præsenteres analyse og fortolkning, der følger strukturen den naive læs-

ning, strukturanalysen og den kritiske fortolkning. 
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7.1. Den naive læsning 

På baggrund af den indledende naive læsning af de tre patienters udsagn trådte tre 

temaområder frem. Disse præsenteres nedenfor og leder frem til de spørgsmål, der 

vil være styrende for strukturanalysen. 

 

Oplevelsen af indlæggelse på afd. Q1 som ambivalent:  

De tre patienter udtrykker alle en grad af ambivalens ved at være indlagt på afd. Q1 

såvel som på andre afdelinger. Dog er afd. Q1 klart at foretrække for patienterne. 

Ambivalensen består for det første i, at den grundlæggende årsag til indlæggelsen 

er, at patienterne har det sværere og er mere forpinte end ellers, og som Nanna si-

ger: ”(…) nogle gange, der er det bare så svært at være til” (Nanna). For det næste 

forbinder de dels indlæggelsen med konflikter og følelsen af at være indespærret, 

dels med et sted, der repræsenterer tryghed og sikkerhed. Mathilde eksemplificerer 

dette ved at sige: ”Fordi det at være indlagt er, det er jo ikke såd’n det mest fantasti-

ske, men øh. Det kan virke enormt sikkert på en eller anden måde” (Mathilde). Sik-

kerhed går i denne sammenhæng ud på at kunne gøre brug af, at der hele tiden er 

sygeplejersker omkring dem, der kan træde til, så patienten kan få hjælp og ikke er 

alene om sin lidelse. 

Relation og interaktion med sygeplejerskerne:  

Det er gennemgående for de tre patienters udsagn, at de oplever relationen til de 

enkelte sygeplejersker som meget forskellig. Mathilde italesætter det ved at sige: 

”Det er ikke fordi, de andre er dårlige, der er bare nogle, som er bedre end andre. 

Eller som jeg har det bedre med end andre” (Mathilde). Her eksemplificerer hun og-

så, hvordan de tre patienter lægger vægt på selve interaktionen med personalet, og 

at de er klar over, at de også selv har indflydelse på og et medansvar for relationen 

til de enkelte sygeplejersker. Patienterne oplever at have en god relation til de syge-

plejersker, som de kender godt og har kendt gennem længere tid, og hvor relationen 

er baseret på tryghed. Oplevelsen af at have en god relation til en given sygeplejer-

ske fritager ikke denne sygeplejerske fra konflikter med patienten. Måske snarere 

tværtimod. Patienterne udtrykker, at de i højere grad tør stole på, at sygeplejersken 

fortsat vil være der og drage omsorg for hende på trods af selvskade, aggression 

eller andre konflikter. 



Martine Elmegård Bæk, 201302931 - Speciale, afleveret d. 1.6.2015 - Vejleder: Merete Bjerrum

   

 

 Side 28 af 73 

Relationens betydning for deeskalering:  

I de tilspidsede situationer oplever patienterne, at graden af forpinthed hænger 

sammen med lysten til selvskade eller aggressiv og udadreagerende adfærd. De 

beskriver alle, at de kan nå et punkt, hvor de oplever sig ude af stand til at kontrollere 

egen adfærd, og hvor forventningen til, at deeskalering kan lykkes, ikke er stor. Pati-

enterne giver udtryk for en bevidsthed om, at selvskade og udadreagerende ad-

færd, som eksempelvis at smadre ting, ikke kommer dem til gode på længere sigt: 

”Jeg ved jo godt, at det er ikke den vej, jeg skal. Men mit hoved, det bliver så fastlåst… 

at jeg er ligeglad med alt og det hele” (Mathilde). Patienterne udtrykker behov for 

hjælp til anderledes adfærd i den akutte fase, men det er afgørende, at denne hjælp 

kommer i rette tid, og at den er omsorgsfuld, nærværende, vedholdende og grænse-

sættende i sin beskaffenhed. Det er endvidere afgørende, at hjælpen ydes af en sy-

geplejerske, som patienten oplever at have en god relation til. Endeligt er indtrykket 

af, at sygeplejersken er tilgængelig, tager sig tid og er til stede på trods af travlhed, 

betydningsfuld for patientens oplevelse af, hvad der virker deeskalerende. 

På baggrund af den naive læsning og med henblik på besvarelse af problemformu-

leringen rejser følgende spørgsmål sig: 

- Hvordan oplever patienten, at sygeplejersken kan deeskalere en tilspidset si-

tuation? 

- Hvad er det i relationen mellem patient og sygeplejerske, der opleves som 

særligt betydningsfuldt i sig selv og for deeskaleringen? 

- Hvordan påvirker afdelingens rammer patientens oplevelsen af sygeplejer-

skens mulighed for deeskaleringen? 

7.2. Strukturanalyse 

I arbejdet med strukturanalysen er der udviklet tre temaer med dertilhørende under-

temaer: 1) Timing og opmærksomhed: at inviteres rettidigt til omsorg, 2) At der tages 

afsæt i tryghed, forståelse og nærvær og 3) Når omsorgen udfordres. Disse udfoldes 

nedenfor. For læsevenlighedens skyld er citaterne i strukturanalysen tilpasset skrift-

sproget marginalt. 
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7.2.1. Timing og opmærksomhed: at inviteres rettidigt til omsorg 

 
Meningsenheder 

 

Betydnings-

enheder 

Undertemaer 

”Det skal fanges rimelig tidligt ved mig for, at man 

kan nå at tale mig ned eller gøre noget andet med 

mig eller gå en tur eller et eller andet” (Nanna) 

”Men man skal godt nok fange mig på et bestemt 

tidspunkt, og det skal være sådan ret tidligt i forlø-

bet, vil jeg sige. Fordi ellers så er det, at jeg har luk-

ket enormt meget af, og så siger jeg bare nej til alt” 

(Mathilde) 

”Jeg har såd’n et billede af, at jeg har en linje, og så 

kan jeg sige til dem; ’jamen jeg er trådt over’. Det vil 

sige, at det er for sent, der er ikke… no way back… 

Så er det rigtig svært at gøre noget (…)” (Karen) 

Rettidig identifikati-

on af eskaleringens 

begyndelse har af-

gørende betydning 

for patientens for-

ventning til situatio-

nens forløb 

1.a. At reagere i 

rette tid 

”Men jeg kan rigtig godt lide, når de… øh… når jeg 

har en fornemmelse af, at de rent faktisk også hol-

der øje med, hvordan har jeg det og… Hvad er det 

for nogle signaler, jeg sender (…)” (Mathilde) 

”Jeg tænker også… At der er en omsorg i, at de kan 

se det eskaleringens begyndelse. Ehm… Det bety-

der, at de lægger mærke til, hvordan jeg har det. 

Og det kan jeg egentligt godt lide” (Karen) 

Sygeplejerskens 

fokuserede op-

mærksomhed på 

tegn på eskalering 

og følelsen af blive 

holdt øje med ople-

ves i sig selv som en 

omsorg 

1.b. Fokuseret 

opmærksomhed 

”Det betyder rigtig meget for mig, at personalet, de 

også kan være opsøgende. Så det ikke kun er mig, 

der siger; ’ved du hvad, jeg har det rigtig svært lige 

nu, jeg har brug for noget hjælp’” (Mathilde) 

”Jeg havde egentligt bare brug for; kom nu bare 

lige at tage mig i det her selvskade og så hjælp 

mig og få stoppet det og være der og sådan no-

get. Men hun kom ikke, for hun havde ikke for-

nemmet, at jeg havde det skidt, og det havde jeg 

heller ikke sagt på noget tidspunkt” (ibid.) 

 

”Men der sagde jeg bagefter en voldsom episo-

Patienterne oplever 

at det som svært at 

henvende sig ved 

behov for hjælp, så 

det, at sygeplejer-

sken tager initiativet 

og inviterer til om-

sorg og nærvær, 

kan virke deeskale-

rende  

 

1.c. At inviteres til 

omsorg og nær-

vær 
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de: ’i virkeligheden vil jeg bare gerne have, at der 

kommer nogen, eller det der kan hjælpe mig er, at 

der kommer nogen og sidder ved mig’. Men det tør 

jeg bare ikke bede om” (Karen) 

 

7.2.2. At der tages afsæt i forståelse, tryghed og nærvær 

Meningsenheder Betydnings-

enheder 

Undertemaer 

”Så kan jeg også lidt nemmere være i det, hvis jeg 

ved at… Du må gerne være vred, det er okay (…) Så 

bare det, at der lige er nogen, der fortæller mig, at 

det er okay; ’det må du gerne’” (Nanna) 

”Så sagde hun; ’(…) Hvad er der sket de sidste dage, 

siden du har det så dårligt?’ Og så stoppede jeg 

med at selvskade. Fordi så følte jeg mig ligesom 

mødt, ikk’. Øhm… Så jeg tror egentligt, at det bedste 

faktisk er ikke at fokusere på det, der sker, det jeg 

gør, men at tale til mig som om jeg ikke gjorde det 

(…) Simpelthen tale til mig om, hvordan jeg har det 

og…” (Karen) 

”Hvis de har mod og tålmodighed til at gå ind i, 

hvad der sker, så virker det bare meget bedre i så-

dan en situation, hvor det er virkelig hektisk. Det 

andet malplaceret afledning det kan sådan virke, 

du ved, på et optrappende niveau” (Ibid.) 

Oplevelsen af at 

blive mødt med for-

ståelse og som 

menneske ”bag” 

aggression og selv-

skade virker som en 

ventil for patienten 

2.a. At føle sig 

mødt og opleve 

forståelse 

”De ved også såd’n nogenlunde, hvad der kan 

hjælpe mig, hvis jeg har det skidt, hvad de kan gø-

re for at aflede med at snakke eller… Så jeg er rigtig 

tryg ved, at de kender mig så godt. Det synes jeg er 

rigtig rigtig rart. Og jeg kender dem rigtig godt” 

(Nanna) 

”De gange hvor det… hvor jeg troede; nu ville det 

ende i en tvangssituation, men hvor det alligevel 

ikke har gjort det. Jeg er egentligt ikke helt klar 

over, hvad det er, der har gjort det. Andet end… End 

der har været mennesker omkring mig, som jeg er 

meget tryg ved. Som på en eller anden måde har 

En god relation op-

leves som en tryg 

relation. 

Tryghed består i at 

patient og sygeple-

jerske kender hin-

anden godt og har 

på diffus vis betyd-

ning for om deeska-

lering virker 

2.b. Tryghed 
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kunnet få mig ned igen” (Mathilde) 

En ordentlig relation : ”At jeg føler mig tryg ved 

dem, og at jeg føler, at jeg kan åbne mig overfor 

dem, og… (…) Jeg giver dem mandat til at kunne 

påpege nogle ting og konfrontere mig med nogle 

ting” (Karen) 

”Nogle gange det at lade mig være, bare lige at 

sige; ’Nanna, nu skal du lige ind på stuen den 

næste halve time’, og så egentligt bare lade mig 

være. Det kan også bare nogle gange få mig til at 

køle så meget ned, at man kan undgå tvang (…)” 

(Nanna) 

”Men hvis jeg ved, at alle personalemedlemmer 

siger, at når du har det sådan, så skal du være inde 

på din stue, og så er det sådan det er, slut prut (…) 

Og så kan jeg være nok så træt af det, men det gør 

mig faktisk mere tryg” (Mathilde) 

”Det grænsesætning er mere trygt med en tæt 

relation (…) Men det bliver meget nemmere, hvis 

man kender… Ellers så er det helt forfærdeligt. Ellers 

er det uudholdeligt, og det… Det er slet ikke godt. Så 

bliver jeg lidt hidsig” (Karen) 

”Men også fordi, hvis nogen sætter en grænse, så 

skal jeg vide hvorfor. Baggrunden for det, det er 

rigtig vigtigt for mig” (Karen) 

Grænsesætning kan 

fungere som de-

eskalering, når 

grænserne sættes 

af en sygeplejerske, 

patienten oplever at 

have en tæt og tryg 

relation til. Grænse-

sætning kræver 

konsistens i perso-

nalegruppen og at 

patienten bliver for-

talt, hvorfor græn-

serne sættes, som 

de gør 

2.c. Grænsesæt-

ning 

”Men dét at hun bare blev der, og bare var der, og 

sagde; ’Nanna, jeg går ikke. Det kan godt være, 

at du siger jeg skal gå, men jeg går ikke. Og jeg 

bliver her’. Mm… Det gjorde også, at jeg lige så stille 

faldt til ro igen, og så kunne vi begynde at snakke 

om, hvad det egentligt var, det var sket” (Nanna) 

”Han siger ikke altid så meget, han gør bare, altså… 

Fordi nogle gange så snak, det kan også bare gøre 

én mere irriteret, og sådan… ’argh, så hold nu kæft 

ikk’, altså’” (Mathilde) 

”For mig er det egentligt ofte en person som kan 

Skærmning kan 

fungere som de-

eskalering, men 

kræver at sygeple-

jersken udviser si-

tuationsfornemmel-

se, ro og nærvær. Et 

vedholdende krops-

ligt og mentalt nær-

vær kan skabe ro og 

tryghed, og kræver 

ikke nødvendigvis 

samtale 

2.d. Skærmning 
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sidde og skærme mig og give mig noget ro, fordi 

jeg ikke har roen selv. Vi behøver ikke altid at snak-

ke” (Ibid.) 

At have nogen til at sidde hos sig: ”Altså jeg tæn-

ker, jeg bliver i hvert fald mere tryg, ehm… Jeg tæn-

ker også tanken om, at jeg er ikke alene (…) Det gør 

også, at de kan være med til at forebygge det 

selvskade ved, altså… Helt konkret, hvis jeg be-

gynder på noget så sige; ’kan vi ikke snakke om 

det i stedet for?’” (Karen) 

 

7.2.3. Når omsorgen udfordres 

Meningsenheder 

 

Betydnings-

enheder 

Under-temaer 

”Det er vigtigt for mig at mærke, at der er tid (…) 

Også selvom de måske bare lige har tid til at sidde 

i dagligstuen i fem minutter. Bare lige snakke om et 

eller andet, det kan betyde rigtig rigtig meget (…) 

Det giver en ro på en eller anden måde” (Nanna) 

”Hvis det er ti minutter de er nærværende i stedet 

for en halv time, hvor de ikke er. Det giver meget 

mere, synes jeg” (Karen) 

Kvalitet af tiden op-

leves som nærvær 

og kan give patien-

ten ro. Kvaliteten af 

tiden er vigtigere 

end kvantiteten af 

tiden 

3.a. Kvalitet af 

tiden 

”Jamen, hvis de sidder og læser avis eller ser fjern-

syn, så udstråler de til mig, at de har tid, at de har 

muligheden for at hjælpe mig, hvis jeg har behov 

for det. Så jeg ikke tager tiden fra en anden” (Ma-

thilde) 

”(…) men igen; er de der, jamen så har jeg meget 

nemmere ved at sige; ’ved du hvad, jeg har brug 

for at snakke lige nu’” (Mathilde) 

”Jeg kunne godt ønske mig, at personalet er mere 

tilgængeligt. Øhm… At de var såd’n mere synlige i 

miljøet, som de kalder det, altså i stuen og på gan-

gen” (Karen) 

”Det personalets tilgængelighed gør, at jeg ikke 

Oplevelsen af, at 

sygeplejersken er 

tilgængelig, legiti-

merer og letter pati-

entens vej til om-

sorg, og patienten 

har nemmere ved at 

henvende sig 

3.b. Graden af 

tilgængelighed 
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skal overvinde så mange ting på én gang” (Karen) 

”Hvad er det for nogle signaler, jeg sender, og det 

er der rigtig mange af personalet, der er vildt gode 

til. Men det er selvfølgelig svært, hvis der er travlt på 

en afdeling” (Mathilde) 

”Men hvis jeg føler, at der er travlt, og… De egentligt 

gerne bare vil videre, så har jeg det sådan lidt; ved 

du hvad, så kan de ligeså godt lade være, så kan 

de ligeså godt gå deres vej, fordi så gider jeg det 

ikke. Det gør det værre… Så det er noget af en 

kunst. De kan jo godt have enormt travlt. Udstrålin-

gen, dén må bare ikke være der; altså at de har 

travlt, fordi så går det ikke” (Mathilde) 

”For eksempel så kan man møde, at de er presse-

de, men de kan da godt lige komme ned og liiige… 

Og så føler jeg mig ikke mødt” (Karen) 

Patienterne oplever 

at travlhed udfordrer 

sygeplejerskens 

opmærksomhed og 

intention om om-

sorg. At signalere 

travlhed forhindrer 

oplevelsen af at føle 

sig mødt 

3.c. Travlhed 

”Han gav mig den der dårlige samvittighed, den 

der med: ’Du forstyrrer de andre patienter (…) Du 

skal ikke give dem en dårlig aften’. Sådan lidt som 

at sige; ’Der er ikke plads til, at du har det dårligt. 

Der er mere plads til de andre’. Øhm… Så når man i 

forvejen har det dårligt, så skal de passe rigtig me-

get på, hvad de siger” (Nanna) 

”Hvis de begynder at sige; ’Det der kan du simpelt-

hen ikke være bekendt, det er simpelthen uaccep-

tabelt’. Det er… Åh ha… Det er forfærdelige ord, og 

det er så optrappende, altså. Så skal jeg fandme 

give dem uacceptabelt. På en eller anden måde. 

Altså det virker bare fuldstændig omvendt (…) det 

er jo ikke en tovejs kommunikation” (Karen) 

Oplevelsen af at 

blive bebrejdet og 

irettesat medfører 

mindreværd og kan 

få en tilspidset situa-

tion til eskalere 

3.d. Optrappende 

ord og adfærd 

 

7.3. Den kritiske fortolkning 

Strukturanalysen fortolkes med Kari Martinsens tekster (Martinsen 2006, Martinsen 

2010, Martinsen 2012) om skønnet i sygeplejen som den overordnede teoretiske re-

ferenceramme. Ifølge Martinsen har skønnet to komponenter. Den første handler om, 

at sygeplejersken stiller sig sansende åben overfor patientindtrykket for at modtage 
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patientens appel om hjælp. Den anden komponent handler om, at sygeplejersken 

bruger sin faglighed og sine sanser til med sine holdninger, handlinger og færdighe-

der at gøre, så patienten oplever situationen som god (Martinsen 2010, s. 146, s. 151-

153). 

Når sygeplejersken stiller sig sansende åben for at modtage patientindtrykket, bruger 

hun sine observationer, sit forhåndskendskab til patienten og sin erfaring indenfor 

psykiatrisk sygepleje til at foretage en risikovurdering. Et eksempel herpå kan være, 

at sygeplejersken en dag observerer patienten som motorisk urolig i form af vandren 

op og ned ad gangene på afdelingen og ved, på baggrund af sin erfaring og kend-

skab til patienten, at dette kan være tegn på, at en tilspidset situation er ved at eska-

lere. Sygeplejersken dirigerer blidt og bestemt patienten til egen stue, hvor hun tager 

initiativ til samtale om, hvordan patienten har det og hvad der ligger bag den moto-

riske uro. Dette eksempel viser, hvordan sygeplejersken anvender skønnets to kom-

ponenter, der begge er grundlæggende for deeskalering. I de følgende afsnit vil jeg 

eksemplificere og diskutere dette nærmere. 

Temaer og undertemaer fortolkes og diskuteres i størstedelen af fortolkningen krono-

logisk, hvor brudstykker af meningsenheder inddrages til at understrege og doku-

mentere pointer. Først vil jeg dog diskutere, hvad selvskade og aggression kan være 

udtryk for inden for den valgte teoretiske referenceramme. 

7.3.1. Den personlighedsforstyrrede patients appel om hjælp 

Som indledning på fortolkningen vil jeg diskutere, hvordan selvskade og aggressiv 

adfærd kan være en måde at fremsætte en appel om hjælp, og hvilken form for 

viden sygeplejersken må benytte sig af for at imødekomme denne appel. 

Ifølge Martinsen har sundhedsfagene udviklet deres faglige identitet i spændingsfel-

tet mellem lidelse og livsmod, hvor det gælder om at hjælpe livsmodet frem i lidel-

sen (Martinsen 2010, s. 145). Det betyder, at sygeplejersken i mødet med den ag-

gressive og selvskadende patient har særlige professionelle kompetencer, hvorfor 

sygeplejersken også har et særligt ansvar, der handler om at bruge skønnet til at se 

og imødekomme patientens appel om hjælp og hjælpe livsmodet frem hos patien-

ten. Det er usikkert, hvad livsmodet konkret består i, men i forhold til den person-

lighedsforstyrrede og selvskadende patient kunne det for eksempel være at lære at 
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affektregulere bedre, så de emotionelle udsving ikke bliver så invaliderende for de-

res videre liv. I sygeplejerskens forsøg på at imødekomme patientens appel om 

hjælp kan hun først bruge sin faglighed og erfaring, når hun møder patienten i hen-

des aktuelle livssituation og sætter sig ind i, hvad hun oplever (Hummelvoll 2013, s. 

36). Det kan sygeplejersken gøre ved at sætte sig ind i patientens oplevelse ved ek-

sempelvis at spørge: ”Hvad betyder det for dig at være indlagt”? eller ”Hvad sker der 

når du selvskader?”. Det vigtige er at se den hele patient som sin opgave og ikke re-

ducere opgaven til udelukkende at dreje sig om patientens psykiske forstyrrelser og 

symptomer herpå (Ibid., s. 25). 

Personlighedsforstyrrede patienter rummer en ambivalens, hvor de på den ene side 

ønsker omsorg og fællesskab, og på den anden side har et selvhad, der kan skabe 

oplevelsen af, at de ikke er værdige til at blive holdt af (Perseius et al. 2005). Sam-

menholdt med tilspidsede situationers uforudsigelige karakter, stemningen på afde-

lingen og relationen til den enkelte sygeplejerske er det derfor ikke sikkert, at det der 

den ene dag virker deeskalerende og omsorgsfuldt virker tilsvarende den næste. 

Den omsorgsduelige sygeplejerske ved dog, at enhver situation rummer en etisk for-

dring om at opdage og handle på patientens appel om hjælp (Delmar 1999, s. 199). 

Derfor må sygeplejersken forholde sig til dette skisma og være både vedholdende 

og opsøgende i sin omsorg til den personlighedsforstyrrede og selvskadende patient. 

Sygeplejersker opfatter generelt respekt, tålmodighed, engagement, empati og at 

yde støtte som vigtige aspekter af psykiatrisk sygepleje og den terapeutiske relation 

(Hawamdeh, Fakhry 2014, Delaney, Johnson 2014). Omvendt kan patientens selv-

skadende adfærd skabe antipati, frustration og tvivlen på egne evner hos sygeple-

jersken (Dickinson, Hurley 2012, Rubæk 2009, s. 18, Bosman, van Meijel 2008). Dette 

stiller sommetider sygeplejersken i en vanskelig situation, hvor hun er splittet imellem 

hendes idealer om den gode sygepleje og de følelser, patientens adfærd kan væk-

ke i hende. Antagelsen om, at sygeplejersken i udgangspunktet ønsker at drage om-

sorg for patienten, udfordres derfor af de symptomer og adfærdsmønstre patienten 

har. Sygeplejersken kan i den forbindelse bruge skønnet til både at se det særlige og 

specielle ved situationen og anvende den viden, der eksisterer på området, til at få 

en større forståelse for patienten, hendes adfærd og situation. Dette indebærer en 

nuancering af, hvad der klassisk forstås ved evidensbasering i forhold til deeskale-
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ring. Evidens udspringer fra en medicinsk tradition og har medført en evidensproduk-

tion, der følger rigide regler for, hvad der metodisk har størst værdi. Her er det statisti-

ske tilgange, systematiske reviews og randomiserede kontrollerede studier, der når 

det højeste evidensniveau (Mæhre 2009, Skaftnesmo 2012, Bang, Martinsen 2013). 

Således problematiseres den traditionelle forståelse af evidensbasering, fordi det 

særlige og individuelle ved både patient, sygeplejerske og relationen imellem dem 

ikke kan rummes alene af forskningsbaseret viden generelt eller på baggrund af, 

hvad der traditionelt befinder sig højt i det evidensbaserede videnshierarki. Situatio-

nens kontekst og patientens værdier og interesser er afgørende for integration af 

skønnet i sygeplejerskens handlinger (Skaftnesmo 2012). Derfor kan sygeplejersken 

heller ikke afgøre, hvad der er virksomt i deeskaleringen uden at forholde sig hertil. 

Værdier danner baggrund for holdninger og handlinger, og fremstår ofte implicitte 

(Lindhardt 2011, s. 49), og derfor bør sygeplejersken undersøge, hvori de består, og 

hvad der er vigtigt for patienten. En åben dialog om, hvad patienten eksempelvis 

betragter som god kommunikation eller god pleje, kan være en indgang til i højere 

grad at inkorporere evidens i skønnet. Det er således nødvendigt at udvide evidens-

begrebet og inkludere skønnet i forhold til deeskalering af tilspidsede situationer, da 

traditionelle evidensbaserede videnstyper ikke medtager situationens kontekst eller 

patientens individualitet og værdier. Evidens bliver i den sammenhæng et relationelt 

begreb, da en handling eller intervention altid skal sættes i forhold til noget (Delmar 

2005, s. 29). Derfor kan kausale årsagssammenhænge og beregninger af, hvilke in-

terventioner der virker bedst heller ikke opstilles i forhold til deeskalering af den en-

kelte tilspidsede situation. Den viden der findes om deeskalering og omsorgen for 

personlighedsforstyrrede og selvskadende patienter, kan derimod inkorporeres i sy-

geplejerskens skøn og tilpasses den enkelte situation og patient. 

Sygeplejersken kan bruge skønnet til at hjælpe patientens livsmod frem, hvorved 

hun må tage udgangspunkt i patientens oplevelse og lade plejen være rodfæstet i 

den hele patient. Omsorgen kan udfordres af patientens adfærd og selvopfattelse, 

hvorfor sygeplejersken må bruge skønnet til at se både det særlige ved situationen 

og patienten samt gøre brug af den viden, hun har om personlighedsforstyrrede og 

selvskadende patienter. Herved nuanceres den klassiske forståelse af evidens, da 

den altid må træde i forhold til noget og derved er relationelt forankret. 



Martine Elmegård Bæk, 201302931 - Speciale, afleveret d. 1.6.2015 - Vejleder: Merete Bjerrum

   

 

 Side 37 af 73 

At tage afsæt i skønnet implicerer også en diskussion om, hvad det vil sige at handle 

godt for patienten, og hvem der afgør, hvad der er godt. I de følgende afsnit vil jeg 

på baggrund af strukturanalysen og patienternes oplevelse af, hvad der er betyd-

ningsfuldt for deeskaleringen, diskutere dette. 

7.3.2. Når sygeplejerskens skøn gør risikovurderingen deeskalerende 

Med udgangspunkt i det første tema Timing og opmærksomhed: at inviteres rettidigt 

til omsorg vil jeg diskutere, hvilken betydning særligt den sansende åbne og modta-

gende komponent i skønnet har for deeskaleringen og for at undgå brugen af tvang. 

Når sygeplejersken anvender skønnet til at se, hvad der træder frem i situationen, 

inkorporerer hun, som beskrevet ovenfor, flere vidensformer, herunder teoretisk viden 

og den kliniske erfaring, som sygeplejersken har i forhold til psykiatri og deeskalering. 

Undertema 1.a. At reagere i rette tid viser vigtigheden af, at sygeplejersken også 

bruger sine sanser og opmærksomhed til at opdage eskaleringens begyndelse. Det 

kan være, når patienten for eksempel begynder at vandre op og ned ad gangene 

på afdelingen. Hvis sygeplejersken reagerer for sent, risikerer hun, at patienten ”har 

lukket enormt meget af” (Mathilde, 1.a.), hvorefter deeskalering ifølge patienterne 

næsten er umulig. Det er dog ikke alle tilspidsede situationer, der nødvendigvis ud-

vikler sig i en farlig retning, og det er derfor en udfordring at identificere de situatio-

ner, der kan være farlige for patientens eller afdelingens sikkerhed (Johnson, Dela-

ney 2007). Dette er en risikovurdering, der er en vigtig del af de sygeplejeinterventio-

ner, der relaterer sig til afdelingens og patientens sikkerhed. Et eksempel på redskab 

til denne risikovurdering er Brøset Violence Checklist, hvor sygeplejersken scorer pa-

tienten på parametre i forhold til graden af forvirring, irritabilitet og truende og udad-

reagerende adfærd (Frauenfelder et al. 2013, Vaaler E. et al. 2011, Abderhalden et 

al. 2006). Sygeplejersken bruger her sine sanser til at observere patienten og på den 

baggrund vurdere hendes adfærd. I risikovurderingen indgår også kendskabet til 

patienten og viden om tidligere episoder med vold, hvorfor sygeplejersken må be-

tragte situationen i sin helhed og overveje, hvad aggressionen kan skyldes (Tre-

noweth 2003). Forskellige vidensformer anvendes på den måde i risikovurderingen, 

og ved at se patientens aggressive adfærd som et udtryk for en appel om hjælp 

fremfor intentionel generende eller besværlig adfærd har sygeplejersken bedre for-

udsætninger for at hjælpe livsmodet frem. 
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Undertema 1.b. Fokuseret opmærksomhed illustrerer, hvordan risikovurderingen og 

sygeplejerskens opmærksomhed på faresignaler i sig selv opleves som omsorg og 

derfor har deeskalerende virkning, da patienterne føler sig set og lagt mærke til. Et 

fænomenologisk studie finder, at sygeplejersker også opfatter denne opmærksom-

hed som nødvendig for både at kunne beskytte og interagere med patienten (Ha-

wamdeh, Fakhry 2014). Det er betydningsfuldt for patienterne, at det er sygeplejer-

sken, der tager første skridt i denne interaktion. Undertema 1.c. At inviteres til omsorg 

og nærvær belyser patienternes behov for, at sygeplejersken aktivt handler på bag-

grund af hendes observationer og tager initiativet til omsorg. Ifølge Delmar er det en 

fundamental blottelse af sig selv og sin person at efterspørge omsorg (Delmar 1999, 

s. 92), hvilket kan være med til at forklare, hvorfor patienterne har svært ved selv at 

tage dette initiativ og henvende sig med henblik på omsorg. Det er ikke sikkert, at 

det lykkes sygeplejersken at gøre, så patienten oplever situationen som god, men 

det har positiv betydning for patienten, at sygeplejersken tager initiativet til omsorg. 

Når sygeplejerskens observationer, faglighed og erfaring smelter sammen, og syge-

plejersken opdager eskaleringens begyndelse i rette tid, bruger hun den modtagen-

de komponent i skønnet. Denne risikovurdering indebærer en opmærksomhed rettet 

på patienten, der i sig selv kan have deeskalerende virkning. Når sygeplejersken op-

dager eskaleringens begyndelse, er det betydningsfuldt for patienten, at sygeplejer-

sken reagerer og tager initiativet til omsorg. På den måde aktualiseres også den 

handlende komponent i skønnet, hvilket jeg i de følgende afsnit vil diskutere yderli-

gere. 

7.3.3. Sygeplejersken som ventil for lidelsen 

Første del af temaet At der tages afsæt i tryghed, forståelse og nærvær fortolkes i det 

følgende afsnit i forhold til, hvordan skønnet og tillid påvirker hinanden i samtalen 

mellem patient og sygeplejerske. 

Et overordnet mål i arbejdet med den aggressive patient er, at hun lærer at afvikle 

sin vrede på en måde, så hun ikke er til fare for sig selv eller andre (Hummelvoll 

2013, s. 331-332). Dette kan for eksempel gøres gennem samtale om, hvad der er 

svært for patienten. Patienterne beskriver i undertema 2.a. At føle sig mødt og opleve 

forståelse, hvordan de oplever sig taget alvorligt og mødt som menneske, når syge-
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plejersken spørger: ”Hvad er der sket de sidste dage, siden du har det så dårligt?” 

(Karen, 2.a.). Her eksemplificeres det, hvordan der konkret kan tages initiativ til om-

sorg som diskuteret ovenfor, og hvordan sygeplejersken funktionelt bliver en ventil for 

patientens lidelse. Ifølge Martinsen kræver samtalen mod, da man vover sig frem i 

tillid. Tillid er en livsytring, den er spontan, umiddelbar og har målet i sig selv (Martin-

sen 2006, s. 41, s. 146-147). Derfor er samtalen om lidelsen et vovestykke for både 

patient og sygeplejerske, da begge er i fare for at blive afvist af den anden. Dette er 

et vilkår for sygeplejersken, og at kommunikere verbalt og non-verbalt hører med til 

en psykiatrisk sygeplejerskes hovedopgave (Hansen 2011, s. 75-76). Det er dog af-

gørende, hvordan hun påtager sig dette ansvar og løfter denne kommunikative op-

gave, da patienten i samtalen har mere på spil, fordi den drejer sig om hende og 

hendes lidelse. 

Når patienten åbner sig, vover hun sig frem i tillid om at blive mødt og lyttet til af sy-

geplejersken. At lytte kræver ifølge Martinsen åbenhed og nærvær, fordi ordets be-

tydning er indlejret i den måde, det lyder på (Martinsen 2006, s. 39-41). Herved træ-

der sansernes betydning i skønnet frem når sygeplejersken både modtager patient-

indtrykket og artikulerer dette på en nærværende måde. En vigtig del af plejen er, at 

sygeplejersken hjælper patienten med at skabe mening i sin adfærd, hvilket kan 

gøres ved at spørge ind til baggrunden for patientens handlinger (Mattson, Binder 

2012, Hummelvoll 2013, s. 25, s. 281). Sygeplejersken kan i den forbindelse udfordre 

patientens adfærd ved at undersøge, hvori trangen til selvskade består, og om den-

ne kunne imødekommes på anden vis. Hvis sygeplejersken derimod uden videre 

fratager patienten remedierne hertil, kan det medføre at patienten oplever tab af 

kontrol og føre til yderligere trang til selvskade (Taylor et al. 2009). Når sygeplejer-

sken er åben overfor patienten og viser en ægte interesse, skabes muligheden for et 

eksistentielt møde fordi patienten oplever, at sygeplejersken tager imod hendes 

selvudlevering (Delmar 1999, s. 29). På den måde giver samtalen om lidelsen mulig-

hed for både at lindre patientens lidelse og udfordre hendes selvskadende adfærd. 

Når sygeplejersken formidler forståelse, er det en måde at give patienten oplevelsen 

af at have betydning (Ahern, Dziopa 2008). Dette kan hun gøre mere eller mindre 

øjeblikkeligt ved for eksempel at sige ”Du må gerne være vred, det er okay” (Nanna, 

2.a.). Dette er både en måde, at validere patienten som menneske på og at deeska-
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lere en tilspidset situation. Forståelsen kan formidles omgående i situationen, hvilket 

er vigtigt i forhold til den akutte håndtering af situationen. Evnen til at sætte sig ind i 

patientens situation og vise forståelse for hendes følelser og reaktioner er også en 

måde at forholde sig empatisk til patienten på (Eide, Eide 2007, s. 36). Her lever sy-

geplejersken sig ind i patientens oplevelse, men bevarer samtidigt også sin egen. 

Konkret kan det gøres ved, at sygeplejersken laver små opsummeringer af samtalen, 

hvorved patienten har mulighed for at korrigere sygeplejerskens opfattelse af tinge-

ne (Hansen 2011, s. 79). En anden måde at forholde sig empatisk i samtalen med 

patienten er ved, at sygeplejersken undgår en decideret argumentation for egne 

synspunkter, men derimod forholder sig undersøgende, åbent og undrende til, hvad 

patienten fortæller (Kinge 2014, s. 129). Således er det ikke alene er nok at spørge 

patienten om, hvordan hun har det. Det må også gøres på en forstående og empa-

tisk måde, hvis det skal have deeskalerende virkning. 

I samtalen om lidelsen vover patienten sig frem i tillid til, at sygeplejersken tager 

imod hendes udlevering. Sygeplejersken bruger skønnet til at modtage patientind-

trykket og artikulere nærvær og forståelse, hvorved samtalen om lidelsen i øjeblikket 

kan fungere som en ventil og derigennem have deeskalerende virkning. Denne 

samtale skaber samtidigt muligheden for at udfordre patientens adfærd. Således 

udgør denne samtale et eksempel på, hvordan skønnet kan bruges til at lindre pati-

entens lidelse.  

7.3.4. Når oplevelsen af tryghed bliver afgørende for deeskaleringen 

I dette afsnit vil anden del af temaet At der tages afsæt i tryghed, forståelse og nær-

vær diskuteres i forhold til, hvordan patientens oplevelse af tryghed og sygeplejer-

skens evne til at artikulere nærvær og empati påvirker deeskalerende interventioner. 

I undertema 2.b. Tryghed beskriver patienterne, at de oplever trygheden som fun-

damental for ”en ordentlig relation” (Karen, 2.b.). Patienterne beskriver tryghed både 

konkret og diffust, men under alle omstændigheder som fundamental for deeskale-

ringen. Konkret består oplevelsen af tryghed i, at patienterne kender sygeplejersken 

godt og igennem længere tid og omvendt; trygheden består også i bevidstheden 

om, at sygeplejersken kender dem godt. Det betyder, at patienterne har en mere 

eller mindre realistisk forventning til, hvad de kan forvente sig af sygeplejersken. Det 
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kan for eksempel komme til udtryk ved, at patienten i en tilspidset situation henven-

der sig til én sygeplejerske fremfor en anden, fordi hun kender den pågældende sy-

geplejerske og derfor er tryg ved netop hende. I modsætning til at signalere forståel-

se som diskuteret ovenfor, kan etableringen af tryghed ikke skabes i øjeblikket, men 

må bygges op over tid, da det tager tid at lære hinanden at kende. Tryghed er også 

en diffus oplevelse, da patienterne derudover ikke redegør for, hvad de oplever som 

tryghed. Alligevel er oplevelsen af tryghed afgørende for, om konkrete interventioner 

som grænsesætning og skærmning har deeskalerende virkning. 

Patienterne har jævnfør undertema 2.c. Grænsesætning ikke noget imod grænse-

sætning i sig selv, så længe grænsesætningen foretages af en sygeplejerske, som 

patienten har en tryg og tæt relation til. Dette underbygges af et australsk studie, der 

finder, at patienter i udgangspunktet ikke har noget imod, at der sættes grænser, 

men er mere optaget af, at det gøres med en empatisk tilgang (Maguire, Daffern & 

Martin 2014). Som diskuteret ovenfor indebærer det, at sygeplejersken viser forståel-

se og tager højde for patientens følelser og oplevelse af situationen. Hvis sygeplejer-

sken ikke møder patienten med denne empatiske tilgang, kan grænsesætningen 

resultere i aggression og dermed få den modsatte effekt end tiltænkt (Ibid.). Det viser 

sig ved, at patienterne ellers oplever grænsesætning som ”helt forfærdeligt” og 

”uudholdeligt” (Karen, 2.c.). Dette vil jeg diskutere og eksemplificere yderligere i næ-

ste afsnit, hvor et ikke-empatisk forsøg på grænsesætning medvirker til aggression 

og eskalering. En konkret måde hvorpå sygeplejersken kan modvirke, at grænse-

sætning udvikler sig til aggression, er ved at være eksplicit om, hvad der opfattes 

som acceptabel adfærd og under hvilke omstændigheder (Gunasekara et al. 2014). 

Hvis sygeplejersken for eksempel vurderer, at patienten ikke kan håndtere den 

mængde stimuli, der er i opholdsstuen, må hun både forklare patienten, hvad denne 

vurdering bygger på, og hvorfor patienten eksempelvis dirigeres til egen stue. 

Det er også betydningsfuldt for patienten, at der er konsistens i sygeplejerskegruppen 

i forhold til at overholde den fastlagte grænsesætning, fordi patienten oplever det 

som utrygt, hvis én eller flere sygeplejersker ikke ved besked eller ikke er enige i den 

gældende grænsesætning. Dette indikerer, at sygeplejerskernes evne til at samar-

bejde og kommunikere med hinanden er betydningsfuldt for patientens oplevelse af 

den pleje, hun modtager. I et interviewstudie understreger sygeplejersker vigtighe-
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den af et godt samarbejde i teamet, da de oplever at modsatrettede informationer 

skaber forvirring og frustration hos patienten, og derfor bør undgås (Gunasekara et 

al. 2014). Det er således vigtigt for patienten at vide, hvad hun konkret kan forholde 

sig til i tilspidsede situationer, fordi usikkerhed omkring, hvad hun må og ikke må, kan 

skabe utryghed, forvirring og frustration. Hvis der opstår aggression, er det vigtigt for 

afdelingens sikkerhed, at sygeplejegruppen arbejder sammen som et hold og er klar 

til at støtte hinanden (Trenoweth 2003). Patientens oplevelse af tryghed får således 

også en organisatorisk dimension, da patientens oplevelse af tryghed nødvendigvis 

kræver samarbejde og kommunikation i sygeplejerskegruppen, så alle er klar over, 

hvilken pleje patienten modtager. 

Skærmning indebærer en grad af grænsesætning og kan fungere som et ”timeout” 

for patienten, hvor en sygeplejerske er sammen med hende i et afgrænset og over-

skueligt miljø som for eksempel egen stue (Hummelvoll 2013, s. 299). Patienterne 

oplever, at samværet med sygeplejersken skaber tryghed og sikkerhed, da hun på 

den måde har ”(…) nogen at gribe ud efter, hvis det såd’n bliver (…) for slemt” (Karen 

2.d.) eller får trang til selvskade. Patienterne udtrykker en ambivalens omkring, hvor-

dan de ønsker, at sygeplejersken konkret forholder sig under skærmningen. De frem-

hæver både snak og stilhed som vigtige komponenter, og i vurderingen af, hvordan 

sygeplejersken bør forholde sig, bruger sygeplejersken ifølge et svenske interview-

studie sig selv som et fintfølende instrument, der veksler mellem tæthed og distance 

til patienten og verbal kommunikation og stilhed (Björkdahl, Palmstierna & Hansebo 

2010). Patienterne oplever det som deeskalerende, når sygeplejersken insisterer på 

nærværet og omsorgen ved at blive på patientens stue på trods af, at patienten be-

der hende om at gå. Modsætningen mellem på den ene side at ønske nærvær og 

samvær og på den anden side verbalt frasige sig det, kan være udtryk for den per-

sonlighedsforstyrrede patients splittelse mellem ønsket om omsorg og ikke at føle sig 

værdig til at blive holdt af (som diskuteret i afsnit 7.3.1.). Det betyder, at sygeplejer-

sken for det første må være kreativ og turde stole på sin situationsfornemmelse i for-

hold til, hvad patienten ønsker og har brug for. Og for det næste at gå i dialog, hvis 

muligt, om hvordan hun ønsker at skærmningen skal forgå. En anden årsag til, at sy-

geplejersken bør drøfte interventionen med patienten, er, at skærmningen kan ople-

ves som en straf eller tab af autonomi (Hummelvoll 2013, s. 299), hvilket kan resultere 



Martine Elmegård Bæk, 201302931 - Speciale, afleveret d. 1.6.2015 - Vejleder: Merete Bjerrum

   

 

 Side 43 af 73 

i aggression eller trang til selvskade. Dialogen mellem patient og sygeplejerske er 

således også vigtig for, at både skærmning og grænsesætning har deeskalerende 

virkning. 

Oplevelsen af tryghed er afgørende for deeskaleringen. Den bygges op over tid, og 

konkretiseres i forbindelse med grænsesætning og skærmning. I forbindelse med 

disse to interventioner er det vigtigt, at sygeplejerskerne både artikulerer nærvær og 

empati samt er konsistente og eksplicitte omkring, hvad interventionen bygger på, 

og hvori den konkret består. Samarbejdet i sygeplejerskegruppen og dialogen med 

patienten er for begge interventioner afgørende for deeskaleringen. 

7.3.5. Når forsøg på deeskalering slår fejl og resulterer i aggression 

I undertema 3.d. Optrappende ord og adfærd beskriver patienterne, hvilken betyd-

ning bebrejdelse og irettesættelse har for deres oplevelse af deeskalering. Dette dis-

kuteres med afsæt i, hvordan konflikt kan ødelægge tilliden til sygeplejersken og 

avle mistillid (Martinsen 2006, s. 147). 

Undertemaet illustrerer, hvordan et forfejlet forsøg på deeskalering i form af grænse-

sætning kan resultere i aggression. Som diskuteret er det vigtigt at møde patienten 

med en åben og empatisk tilgang, og når sygeplejersken i stedet bebrejder og iret-

tesætter patienten, skaber det en konflikt, der kan få en tilspidset situation til at eska-

lere: ”Så skal jeg fandme give dem uacceptabelt” (Karen, 3.d.). I patienternes beskri-

velse af konflikten anvender sygeplejersken en ”bulldozer-tilgang”, hvor opfattelsen 

af sikkerhed på afdelingen er dominerende for hendes adfærd (Björkdahl, Palmsti-

erna & Hansebo 2010). Således legitimerer sygeplejersken sin måde at tiltale patien-

ten på under hensynet til de øvrige patienter og objektivering af patienten og hen-

des adfærd. Dette undertema illustrerer derfor, hvordan forsøg grænsesætning og 

deeskalering kan slå fejl, når sygeplejersken ikke tager afsæt i en empatisk tilgang til 

patienten. 

Selvom patienten udfordrer sygeplejerskens evne til omsorg, bør patientens adfærd 

(jævnfør afsnit 7.3.1.) alligevel ses som en appel om hjælp, fordi tillidsrelationen sæt-

tes på prøve, når sygeplejersken ikke er i stand til at møde patientens lidelse (Delmar 

1999, s. 159). En strategi til at møde patienten med empati, på trods af en forudind-
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taget negativ holdning til patienten, kan være ved aktivt at vælge at se bort fra den 

del af patientens historik, der kan give anledning til irritation eller antipati. Dette ak-

tualiserer en selvrefleksion i sygeplejersken (Berhin, Lundgren & Theodorakos 2014), 

og sygeplejersken kan spørge sig selv: Er der noget særligt ved denne patient, der 

”trigger” mig, hvorfor? Hvad kan jeg gøre for omsorgsfuldt at varetage plejen på 

trods af dette? En kollektiv empati (Ibid.) kan også være et redskab til at skabe forud-

sætningen for at møde patientens appel om hjælp. Hermed menes, at sygeplejer-

skerne i personalegruppen gør sig umage for internt at tale om patienten på en re-

spektfuld måde, så fortællinger om tvangssituationer eller selvskade ikke florerer 

uden, at der er en faglig hensigt hermed. 

Når sygeplejersken irettesætter og bebrejder patienten hendes adfærd, skaber det 

en konflikt, der kan ødelægge patientens tillid til sygeplejersken. Derudover kan 

denne måde at møde patienten på resultere i aggression og eskalering, og strider 

derfor i mod, hvad der opleves deeskalerende. 

7.3.6. Skønnets vanskelige kår i den travle hverdag 

I dette afsnit vil jeg diskutere, hvordan omsorgen påvirkes af afdelingens rammer, og 

hvilken betydning det har for patientens oplevelse af deeskalering. Med rammer 

menes de organisatoriske og økonomiske vilkår sygeplejersken i dagligdagen arbej-

der under. Undertemaerne 3.a. Kvalitet af tiden, 3.b. Tilgængelighed og 3.c. Travlhed 

vil diskuteres i forhold til Martinsens to tidsbegreber: den objektive tid og den opleve-

de tid (Martinsen 2012, s. 130-136). 

Sundhedsvæsenet er ifølge Martinsen styret af en objektiv tid, hvis ideal er effektivitet 

og acceleration, og tager ikke hensyn til den enkelte patient (Martinsen 2012, s. 131-

134). Patienterne opponerer i undertema 3.a. Kvalitet af tiden mod denne forvaltning 

af tiden ved at ligestille kvalitet af tiden med et nærvær, der er langt mere betyd-

ningsfuldt end kvantiteten af tiden. Nanna siger: ”Det er vigtigt for mig at mærke, at 

der er tid (…) Også selvom de måske bare lige har tid til at sidde i dagligstuen i fem 

minutter” (Nanna, 3.a.). Ifølge Martinsen er den oplevede tid den virkelige tid. Det er 

den tid, der erfares kropsligt, og handler om at se og høre patienten (Ibid., s. 135). Her 

bringes skønnet i spil, fordi det som diskuteret ovenfor handler om at se patientens 

appel om hjælp, og når Nanna siger, som hun gør, italesætter hun et sammenstød 
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mellem de to måder at forvalte tiden på. På den ene side eksemplificerer hun en 

bevidsthed om, at den objektive brug af tiden ofte er styrende for sygeplejerskens 

arbejde, og på den anden side bemærker hun samtidigt, hvordan hun falder til ro, 

når sygeplejersken selv kortvarigt tager sig tid og er nærværende. Det er derfor vig-

tigt, at sygeplejersken er bevidst om, hvad der er betydningsfuldt for patienterne, og 

lader det afspejle sig i sine handlinger ved for eksempel at sætte sig og bruge bare 

fem minutter på at tale om løst og fast. 

Patienternes oplevelse af, hvad kvalitet af tiden betyder, eksemplificeres yderligere i 

undertema 3.b. Graden af tilgængelighed, hvor de italesætter avislæsning eller 

fjernsynskiggeri i dagligstuen som en måde, hvorpå sygeplejersken kan bruge sin tid, 

der for patienterne har kvalitet. Undertemaet viser, hvordan det kan have deeskale-

rende virkning, når sygeplejersken forvalter tiden under primær hensyntagen til pati-

entens oplevede tid, og ikke lader sig styre af den objektive tid. Ifølge sygeplejersker 

betyder tilgængelighed at ”være der” for patienten (Delaney, Johnson 2014). Dette 

tyder på, at sygeplejersker godt er klar over, at graden af tilgængelighed hænger 

sammen med den oplevede kvalitet af tiden. Samtidigt ser sygeplejersker tilgænge-

lighed i afdelingen som en vigtig del af deres job generelt og i forhold til udviklingen 

af relationen til patienten, da en høj grad af tilgængelighed skaber bedre mulighe-

der for at interagere med patienten (Ibid.). Blandt både patienter og sygeplejersker 

er der således mere eller mindre konsensus om, at kvalitet af tiden og graden af til-

gængelighed er vigtige komponenter for udviklingen af relationen og dermed også 

sygeplejerskens mulighed for deeskalering. 

Dette rejser spørgsmålet: hvorfor har patienten alligevel oplevelsen af, at sygeplejer-

sken ikke altid forvalter tiden på en måde, der tager hensyn til den oplevede tid? 

Arbejdsbyrden for offentligt ansatte er de seneste år generelt øget samtidigt med, at 

der er færre ressourcer til rådighed. Et væsentligt princip er at kunne behandle flere 

patienter for færre penge (Hjort 2012, s. 71, Lindhardt 2011, s. 147). Undertema 3.c 

Travlhed viser, hvordan presset på sundhedsvæsenet og dets ansatte smitter af på 

patienternes oplevelse af den pleje og behandling, de modtager. Når patienten op-

lever, at sygeplejersken ”egentligt gerne bare vil videre” (Mathilde, 3.c.), føler hun sig 

ikke mødt med den opmærksomhed, tryghed og nærvær, som ovenfor er etableret 

som forudsætning for deeskalering. Når patienterne oplever, at sygeplejersken lader 
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sig styre af den objektive brug af tiden og udstråler travlhed ”(…) så går det ikke” (Ma-

thilde, 3.c.). Her giver denne objektive forvaltning af tiden ifølge Martinsen skønnet så 

ringe kår, at sygeplejersken i al sin effektivitet skaber ineffektivitet (Martinsen 2012, s. 

136). Travlheden udgør på den måde et paradoks: hvis sygeplejersken har så travlt, 

at hun ikke opdager og reagerer på eskaleringens begyndelse, er det nødvendigvis 

en ineffektiv udnyttelse af tiden, fordi situationen kan ende med en tvangsforanstalt-

ning. Det er derfor afgørende for deeskaleringen, at sygeplejersken bruger skønnet til 

at se patientens appel om hjælp og med sine holdninger, handlinger og færdighe-

der trække travlheden ud af den måde, hun er til stede sammen med patienten på 

ved for eksempel at sætte sig ti minutter i opholdsstuen og se fjernsyn. Som diskuteret 

ovenfor kan fem minutters nærvær virke langt mere deeskalerende end tyve forja-

gede minutter, hvor sygeplejersken ”tripper” for at komme videre til andre gøremål. 

Sygeplejersker oplever, at arbejdsbyrden er tæt relateret til aktiviteten på afdelingen 

og mængden af opgaver, der skal løses. Lav normering og mange vikarer på afde-

lingen kan resultere i, at der ikke er ressourcer til at adressere problemstillinger, der 

akut kræver opmærksomhed som for eksempel tilspidsede situationer, (Gerolamo 

2009, Delaney, Johnson 2014). Presset på sundhedsvæsenet er således stort, og dét 

kan være en del af forklaringen på, hvorfor sygeplejersken lader sig styre af den ob-

jektive forvaltning af tiden. 

Patientens oplevelse af kvalitet af tiden repræsenterer et sammenstød mellem den 

objektive forvaltning af tiden og den oplevede tid. Patienten oplever kvaliteten af 

tiden som relateret til sygeplejerskens tilgængelighed og nærvær. Tilgængelighe-

den og nærværet kompromitteres af en objektiv forvaltning af tiden, hvor travlheden 

er styrende for sygeplejerskens handlinger. De vilkår, sygeplejersken arbejder under, 

kan give skønnet så ringe kår, at idealet om effektivitet resulterer i ineffektivitet, fordi 

sygeplejersken ikke opdager eskaleringens begyndelse og patientens appel om 

hjælp. 

8.0. Diskussion af metode 

I kvalitativ forskning findes ingen universelle standarder eller strategier for undersø-

gelsesfaserne (Polit, Beck 2001, s. 381). Derfor er det vigtigt at diskutere og validere 

undersøgelsens metode og de valg, der er truffet undervejs i undersøgelsesproces-



Martine Elmegård Bæk, 201302931 - Speciale, afleveret d. 1.6.2015 - Vejleder: Merete Bjerrum

   

 

 Side 47 af 73 

sen. Med udgangspunkt i begreberne troværdighed, pålidelighed, bekræftbarhed 

og overførbarhed (Polit, Beck 2001, s. 312-316) vil jeg forholde mig til undersøgel-

sens styrker og svagheder. 

8.1. Diskussion af dataindsamlingsmetode 

Valg af patienter og interview 

Under interviewene opnåede jeg en delvis datamætning (se afsnit 6.3.), hvilket 

blandt andet hænger sammen med undersøgelsens antal af patienter. Et større antal 

patienter ville have øget datamætningen under interviewene og dermed have givet 

resultaternes større udsagnskraft. Der er flere undertemaer som kun understøttes af to 

patienters udsagn, hvorfor temaer og undertemaer sandsynligvis kunne styrkes og 

nuanceres yderligere ved et større antal patienter. Omvendt vurderer jeg kvaliteten 

af interviewene som tilstrækkeligt høj til at danne en solid baggrund for udviklingen 

af temaer og undertemaer. 

For det første er interviewene foregået på baggrund af en gennemarbejdet inter-

viewguide, hvor forhåndsantagelser og forskningsspørgsmål er ekspliciteret og sty-

rende for de konkrete interviewspørgsmål. Denne transparens er en styrke for be-

kræftbarheden af data, der refererer til datas neutralitet, hvor uafhængige personer 

ville være enig i relevansen af udsagnene (Polit, Beck 2001, s. 315-316). Således 

fremgår det i figur 1 Interviewguidens antagelser, tematikker og forskningsspørgsmål 

(se afsnit 6.4), hvorfor jeg eksempelvis finder det relevant at spørge ind til patientens 

oplevelse af dagligdagen på afdelingen. 

For det andet er det en styrke for undersøgelsens troværdighed, at patienterne er 

udvalgt i samarbejde med den ansvarlige afdelingssygeplejerske, da hun kender 

patienterne og har vurderet dem som relevante kilder til information vedrørende de-

eskalering. Omvendt kan det kritiseres, at det udelukkende er patienter, der har væ-

ret udsat for meget tvang, der er inkluderet. De mange oplevelser med tvang kan 

have påvirket deres udsagn i retning af, at deeskalering opleves sværere end ellers, 

fordi den nødvendigvis må være slået fejl relativt mange gange. Brugen af tvang er 

dog stærkt reduceret gennem det seneste år for én af patienterne, hvilket vidner om, 

at hun har erfaring med succesfuld deeskalering. Dette skaber en større variation i 

forhold til hvornår, hvor meget og hvor ofte patienterne har været udsat for tvang, og 
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modsvarer dermed undersøgelsens formål med hensyn til at opnå en dybere forstå-

else. Variationen af patienternes oplevelse er dermed en styrke for kvaliteten af em-

pirien. 

For det tredje er de tre patienter alle blevet behandlet i psykiatrisk regi gennem ad-

skillige år, og har derfor indgående kendskab til psykiatriske arbejdsgange og termi-

nologi. Når Karen siger: ”Jeg tænker også… At der er en omsorg i, at de kan se det 

eskaleringens begyndelse” (Karen, 1.b.) vidner ordbrugen af ”omsorg” om en høj 

bevidsthed omkring sig selv som psykiatrisk patient og mig som sygeplejestuderende 

med fokus på omsorg. Der er således en risiko for at patienterne til en vis grad har 

”talt mig efter munden”. Dette kan kompromittere pålideligheden af data, der refere-

rer til den stabilitet, som data kan forventes at have over tid og under forskellige om-

stændigheder (Polit, Beck 2001, s. 315). Patienternes besvarelse af mine ledende 

spørgsmål under selve interviewet peger dog i modsat retning. Jeg stiller eksempel-

vis følgende spørgsmål til den ene patient: ”Okay. Du har ikke oplevet, at du blev 

provokeret, fordi de måske var oversensitive eller overbeskyttende eller hvad man 

kan sige?”, hvortil patienten svarer ”Det tror jeg ikke” og senere ”Nej, det tror jeg fak-

tisk ikke”. Dette eksempel viser, hvordan patienterne er i stand til at holde fast i egen 

oplevelse af deeskalering og ikke lade sig styre af de svar, patienterne kunne tro, at 

jeg ønskede. Samlet set vurderes pålideligheden af patienternes udsagn høj, og det 

er en styrke i forhold til denne undersøgelses troværdighed. 

I undersøgelsen er udelukkende inkluderet KISS-patienter. Dette kan være en svag-

hed i forhold til resultaternes overførbarhed. Omvendt er personlighedsforstyrrelser 

blandt de hyppigst forekommende psykiske sygdomme i Danmark, og især kvindeli-

ge patienter er i behandling herfor (Pedersen, Simonsen 2014, s. 547). En lille gruppe 

patienter står for selvskade, når de er indlagt på afdeling, hvilket også gør sig gæl-

dende i forhold til anvendelsen af tvang (Beer et al. 2010, Region Midtjylland 2013). 

Så selvom personlighedsforstyrrede patienter er hyppige, er der relativt få patienter, 

der er så selvskadende eller aggressive, at tvang er nødvendig. Da fokus for under-

søgelsen er reduktion af brugen af tvang, kunne patienter med andre diagnoser og-

så være blevet inddraget for at styrke resultaternes overførbarhed. 

Patienternes tilsagn om deltagelse i interview 



Martine Elmegård Bæk, 201302931 - Speciale, afleveret d. 1.6.2015 - Vejleder: Merete Bjerrum

   

 

 Side 49 af 73 

De tre patienter har på baggrund af mundtlig og skriftlig information alle underskre-

vet en samtykkeerklæring om deltagelse i undersøgelsen (vedlagt i bilag 3). Derud-

over har de gennem hele forløbet haft mulighed for at trække deres udsagn om del-

tagelse tilbage. Alligevel finder jeg det relevant at diskutere det informerede sam-

tykke og deres tilsagn om deltagelse, fordi det informerede samtykke er baseret på 

antagelsen om et autonomibegreb, hvor mennesket er frit og uafhængigt (Gormsen 

2008). De tre patienter er jævnligt indlagt på afdelingen og kommer ugentligt i KISS-

ambulatoriet, og de må derfor i et eller andet omfang antages at være under indfly-

delse af hospitalets værdier og rutiner. Der kan således være en risiko for, at de på 

den baggrund har følt sig pressede til deltagelse. Ud fra interviewsituationerne og 

forudgående mailkorrespondance fornemmede jeg dog ikke, at det var tilfældet. 

Patienterne viste derimod entusiasme og interesse for projektet. Det informerede 

samtykke godtages derfor ikke kun som formalitet, men også som udtryk for et oprig-

tigt og informeret tilsagn om deltagelse. Dette er en styrke for undersøgelsens tro-

værdighed og har en positiv forskningsetisk betydning for denne undersøgelses legi-

timitet. 

Egen rolle i undersøgelsesprocessen 

I arbejdet med denne undersøgelse har jeg stået uden for undersøgelsesfeltets miljø 

og praksis, da jeg på forhånd ikke havde kendskab til hverken patienterne, deres 

historik med aggressiv og selvskadende adfærd eller afdelingen. Derudover havde 

jeg ingen praktisk sygeplejefaglig erfaring med personlighedsforstyrrede og selvska-

dende patienter og deeskalering, og har derfor i højere grad været styret af en al-

men sygeplejefaglig og teoretisk funderet forforståelse. Ved at stå uden for undersø-

gelsens miljø er der mulighed for at være mere åben for nuancerne (Thagaard 2004, 

s. 188), og det kan derfor have været en styrke i forhold til analyse og fortolkning af 

data. Omvendt kan denne mangel på praksiserfaring og kendskab til patientgrup-

pen have forårsaget en lettere naiv fortolkning af sygeplejerskens handlemuligheder 

i forhold til deeskalering. For eksempel skriver jeg i afsnit 7.3.6. Skønnets vanskelige 

kår i den travle hverdag, at det for sygeplejersken gælder om at lade sig styre af pa-

tientens oplevede tid og trække travlheden ud af sin måde at være tilstede sammen 

med patienten på. Dette er sværere sagt end gjort, og for en som ikke selv har prøvet 
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at arbejde under disse vilkår er det også ”let” at opstille sådanne løsningsforslag, 

uden at det nødvendigvis har realistisk hold i virkeligheden. 

I forhold til interviewsituationen har været en styrke at stå uden for undersøgelsesfel-

tet, da interaktionen med personlighedsforstyrrede og selvskadende patienter (som 

redegjort for i afsnit 3.4.) kan medføre en forudfattet negativ mening om dem og de-

res adfærd. Da jeg ikke har kendt patienterne tidligere, har jeg derfor heller ikke no-

gen normativ mening om de tre patienter, og derfor har det været muligt at inter-

viewe dem på en reel eksplorerende måde og ikke under en forforståelse, der er 

personligt påvirket af relationen til patienterne. 

8.2. Diskussion af teoretisk afsæt 

Nedenfor vil jeg diskutere, hvilken betydning metodiske valg af teoretisk karakter har 

af betydning for undersøgelsens resultater. 

Det omsorgsetiske perspektiv 

Det omsorgsetiske perspektiv har medført et fokus på relationen og mødet mellem 

patient og sygeplejerske i de tilspidsede situationer. Dermed har jeg også fravalgt en 

række andre aspekter som for eksempel de fysiske rammer og normering af læger 

og sygeplejersker (se afsnit 3.5.), der også har relevans for reduktion af tvang i psyki-

atrien. Dette speciale undersøger således kun en enkelt vinkel og et lille udsnit af en 

problematik, der i sin helhed er langt mere kompleks. Alligevel bidrager denne un-

dersøgelse med viden omkring de relationelle aspekter af deeskalering, hvilket også 

er en del af løsningen på, hvordan brugen af tvang halveres inden 2020. 

Alternative temaområder i empirien 

Undersøgelsens fokus på den relationelle del af deeskalering medfører, at der i da-

tamaterialet er temaområder, der kan have betydning for deeskaleringen, men som 

ikke hører under problemformuleringen. 

Et af disse temaområder har organisatorisk karakter og drejer sig om den enkelte 

sygeplejerskes funktion (KISS-sygeplejerske, kontaktperson eller andet) på afdelin-

gen. Det fremgår i interviewene, at kontaktpersoner og KISS-sygeplejersker har an-

dre forudsætninger for deeskalering end resten af sygeplejerskerne, og at den kon-

krete arbejdsfordeling og organisering af sygeplejen derfor har betydning. Et andet 
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temaområde er patienternes refleksion over, hvad de selv kan gøre for at undgå ag-

gression, eskalering og tvang. En patient nævner eksempelvis, at det hjælper hende, 

hvis hun får udleveret sin dagsmedicin, så hun selv ”kan nå at tage det i opløbet” 

(Mathilde). Disse temaområder er alle relevante for deeskalering, men hører ikke un-

der problemformuleringen, hvorfor de ikke er inddraget i analyse og fortolkning. 

Diskussion af Ricoeur-inspireret analysemetode 

Med analysemetoden inspireret af Ricoeur og Lindseth og Norberg er det i opdelin-

gen mellem naiv læsning, strukturanalyse og kritisk fortolkning klart adskilt, hvad der 

er patienternes udsagn, og hvad der er min fortolkning heraf. Dette kan styrke tro-

værdigheden ved en kvalitativ undersøgelse, da afrapportering af resultaterne tyde-

ligt adskilles fra vurderingerne af dem (Thagaard 2004, s. 185). I strukturanalysen 

fremgår det således tydeligt, at meningsenhederne er citater taget direkte fra inter-

viewene, og betydningsenhederne er min analyse af, hvad citaterne betyder for 

meningsindholdet. Denne transparens er en styrke i forhold til bekræftbarheden, der 

referer til hvor gennemskuelig databehandlingen er (Polit, Beck 2001, s. 315). Sam-

menhængen mellem, hvad patienterne siger, og hvordan jeg bruger disse udsagn, 

er således eksplicit i strukturanalysen. 

Analysemetoden inspireret af Ricoeur forudsætter en åbenhed i forbindelse med 

den naive læsning. På trods af at det personlige engagement (se afsnit 6.7.1. om 

forforståelse) er gjort klart, forholder jeg mig dog kritisk til, om en naiv læsning reelt 

kan finde sted. Som transkribent og interviewer er jeg både direkte og indirekte for-

fatter til den tekst, som både den naive læsning og strukturanalysen er baseret på. 

Den åbenhed og berørthed, som den naive læsning kræver, er i et eller andet om-

fang derfor allerede etableret under interviewsituationen. Jeg blev for eksempel be-

rørt af patienternes fortælling om deres lidelse og fik på den måde en vis sympati for 

patienterne, hvilket kan have påvirket analyse og fortolkning. 

De temaer og undertemaer, jeg har udledt gennem analysen, er forelagt en række 

af de personalemedlemmer, der arbejder på afdeling Q1 Aarhus Universitetshospital 

Risskov. Meningsindholdet af analysens fund er således mere eller mindre valideret 

af de sygeplejersker, der dagligt har at gøre med selvskadende og aggressive pati-

enter. Disse sygeplejersker kan i sagens natur ikke sige noget om, hvad patienterne 
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oplever, men de kan være med til at vurdere gyldigheden af de mønstre og struktu-

rer, der er identificeret i strukturanalysen. Dette er en styrke for undersøgelsens påli-

delighed og indikerer, at fundene ikke kun har teoretisk relevans, men også har hold 

i virkeligheden. 

Inddragelse af Kari Martinsens tænkning 

Martinsens sygeplejefilosofi diskuteres med udgangspunkt i begreberne rækkevidde 

og udsagnskraft (Bidstrup Jørgensen 2010, s. 61-78). Martinsens sygeplejefilosofi er 

normativ, abstrakt og handler om fagets dybere værdier (Hall 2010, s. 23). Derfor kan 

begrebsliggørelsen af skønnet ikke bruges til at sige noget konkret om deeskalering. 

Den kan alligevel bidrage med et perspektiv på, hvilket værdigrundlag der bør være 

udgangspunktet for mødet mellem patient og sygeplejerske. Patienternes oplevelse 

af, hvad der er betydningsfuldt i forhold til deeskalering, viser, hvordan patienterne 

ønsker, at mødet mellem patient og sygeplejerske bør udspille sig, og dermed hvor-

dan omsorgen kan manifestere sig. I fortolkningen af analysen er Martinsens filosofi 

således suppleret med empiriske studier for at underbygge, gendrive eller nuancere 

de pointer, der udledes på baggrund af Martinsens omsorgsfilosofi. Dette har gjort 

fortolkningen mere praksisnær, og har eksempelvis været med til at forklare, hvad 

patienternes oplevelse af sygeplejerskens forvaltning af tiden har af betydning for 

deeskalering. 

Martinsens tænkning rummer en kraftig kritik af en række værdier og strømninger i 

det moderne samfund (Beedholm 2006), og mennesket som modtagende og eksi-

sterende i en positiv afhængighed af hinanden strider med den moderne patientop-

fattelsen. Her forventes det, at patienten er aktivt deltagende i egen pleje og be-

handling, tilpasser sig konteksten og er selvansvarlig (Holen 2013). Derfor kan det 

diskuteres, hvorvidt Martinsens omsorgsfilosofi har nutidig relevans. De idealer hun 

opstiller for omsorgen og sygeplejen er ambitiøse i forhold til den kvalitet af plejen, 

patienten bør modtage, men så længe den enkelte sygeplejerske er i stand til at til-

passe disse idealer virkeligheden og forholde sig refleksivt hertil, har denne omsorgs-

filosofi nutidig relevans. Anvendelsen af Martinsens sygeplejefilosofi kan kritiseres for 

ikke at forholde sig til de vilkår sundhedsvæsenet er givet, og dermed de arbejdsfor-

hold sygeplejersker arbejder under. Omvendt medfører sygeplejefilosofiens normati-

ve karakter, som diskuteret, klare idealer for, hvordan omsorgen for den aggressive 
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og selvskadende patient bør varetages. Dette kan i praksis bidrage til sygeplejer-

skens refleksioner og rejse spørgsmål som for eksempel: Hvordan bør jeg svare på 

den aggressive eller selvskadende patients appel om hjælp? Hvad kan jeg gøre for 

at lindre hendes lidelse? Og hvordan kan jeg bruge mine sanser i forhold til deeska-

lering? Således rummer anvendelsen af skønnet som overordnet teoretisk reference-

ramme et forsøg på dels at forklare, hvad der sker i mødet mellem patient og syge-

plejerske i forbindelse med deeskalering af tilspidsede situationer, dels at rejse en 

række spørgsmål til videre refleksion om, hvordan omsorgen kan varetages i relatio-

nen til den aggressive og selvskadende patient. 

9.0. Konklusion 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse og fortolkning konkluderes, at patien-

tens oplevelse af, hvad der er betydningsfuldt for deeskalering, er kompleks og stiller 

høje krav til sygeplejersken. Deeskalering og omsorg er tæt forbundet og kommer til 

udtryk ved, at sygeplejersken må tage udgangspunkt i patientens appel om hjælp 

og bruge skønnet til at reagere sanseligt og professionelt herpå. I patientens oplevel-

se af den gode omsorg bør sygeplejersken se situationen i sin helhed og inddrage 

situationens kontekst, patientens individualitet og relationen i sine overvejelser om-

kring sine handlemuligheder. Den opmærksomhed som risikovurderingen repræsen-

terer opleves som omsorg, og kan derfor i sig selv have deeskalerende virkning. Sy-

geplejersken kan handle deeskalerende ved at tale med patienten om hendes lidel-

se, når hun opdager tegn på eskaleringens begyndelse. I denne samtale udleverer 

patienten sig selv i tillid til at blive mødt med omsorg. Derfor er det afgørende for de-

eskaleringen, at sygeplejersken i øjeblikket formidler forståelse, empati og nærvær. 

Tryghed tager, i modsætning til dette, tid at etablere i relationen mellem patient og 

sygeplejerske. Trygheden er en forudsætning for, at interventioner som skærmning 

og grænsesætning virker deeskalerende, og derfor spiller relationen mellem patient 

og sygeplejerske en afgørende rolle for, at deeskalering lykkes, og tvang undgås. 

Irettesættelse og bebrejdelse på en ikke-empatisk måde kan derimod få en tilspid-

set situation til at eskalere og i sidste ende medføre tvang. Sygeplejerskernes ar-

bejdsvilkår og fokus på den objektive tid kan give skønnet så ringe kår, at omsorgen 

kompromitteres, og idealet om effektivitet erstattes af ineffektivitet. 
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10.0. Implikationer for praksis 

Denne undersøgelses resultater kan primært anvendes konceptuelt (Polit, Beck 2001, 

s. 431). Det vil sige, at undersøgelsen kan påvirke den måde sygeplejerskerne tæn-

ker og reflekterer på ved at kaste lys over patienternes oplevelse af, hvad der er be-

tydningsfuldt i forhold til den relationelle del af deeskalering.  

For det første skaber det omsorgsetiske perspektiv en opmærksomhed på, at vi som 

mennesker er meget forskellige, men alle bør behandles med respekt og empati. 

Selvom det kan virke banalt, er det ikke desto mindre relevant at være opmærksom 

på, at måden, sygeplejersken møder patienten på, er afgørende for omsorgen og 

dermed for deeskaleringen. For det andet kan det være vigtigt for deeskaleringen, at 

sygeplejersken er klar over, at hendes observationer og risikovurdering i sig selv op-

leves som omsorg. Således er der grund til, at sygeplejersken er tydelig omkring, at 

hun er opmærksom på patienten og holder øje med hende. For det tredje viser den-

ne undersøgelse, at tidspunktet for, hvornår sygeplejersken opdager og reagerer på 

eskaleringens begyndelse, er afgørende. På den måde har denne undersøgelse re-

levans for planlægningsfasen af interventionen, der handler om, hvordan interventi-

oner kan få mere eller mindre effekt afhængigt af den bestemte situation og pati-

entgruppe (Polit, Beck 2001, s. 432). Personlighedsforstyrrede og selvskadende pati-

enter kan, som diskuteret ovenfor, rumme en ambivalens, der på den ene side består 

i selvhad og skam og på den anden side ønsket om nærhed og omsorg. Det er der-

for relevant for sygeplejersken at vide, at på trods af denne ambivalens oplever pa-

tienterne det som betydningsfuldt, når sygeplejersken insisterer på omsorgen og 

formidler vedholdenhed i relationen. For det fjerde har det stor betydning for deeska-

leringen, at sygeplejersken enten tager initiativet til omsorgen eller er synlig i afde-

lingen og signalerer nærvær, så patienten har lettere ved selv at henvende sig for at 

få hjælp. 

11.0. Perspektivering 

Som perspektivering til denne undersøgelse finder jeg det relevant at anlægge en 

ny vinkel på, hvordan relationen kan have betydning i forhold til deeskalering. På 
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den måde kan denne undersøgelses konklusioner bringes med i videre studier af 

deeskalering, og hvordan brugen af tvang kan reduceres. 

Regeringens målsætning om, at brugen af tvang skal halveres inden 2020, blev 

økonomisk underbygget med en satspuljeaftale vedtaget i finansloven på 2,2 mia. 

kr. til psykiatrien (Regeringen et al. 2014). En del af disse penge er i vinteren 

2014/2015 anvendt på afdeling Q1 Aarhus Universitetshospital Risskov i forbindelse 

med etableringen af et sanserum. Et sanserum er et fysisk rum på afdelingen, hvor 

der både er mulighed for sansestimulerende aktiviteter med patienten og en redu-

ceret mængde af stimuli (Lloyd, King & Machingura 2014). Begge dele kan være 

vigtige for deeskalering, og jævnfør strukturanalysen er skærmning et eksempel på, 

hvordan reduktion af stimuli kan give patienten ro. Den terapeutiske relation er et 

centralt aspekt i forhold til at anvende sanserummet (Knight, Adkison & Kovach 

2010, Chalmers et al. 2012), og derfor kan rummet ikke stå alene som redskab til de-

eskalering, men må suppleres med, at sygeplejersken også bruger sig selv i relatio-

nen til patienten. Dette kan for eksempel være ved at være sammen med patienten 

i rummet og give ball stick. 

I øjeblikket er det på afdelingen uklart, hvordan rummet bedst muligt kan anvendes i 

henhold til reduktion af tvang. Derfor kunne det være relevant at evaluere både pa-

tienters og sygeplejerskers oplevelse af, hvad der virker deeskalerende i forhold til at 

anvende rummet. Via et kvalitativt interviewstudie kunne det således undersøges, 

hvornår og hvordan patienter og sygeplejersker oplever, at rummet er relevant at 

anvende. En sådan undersøgelse ville kunne bidrage til udvikling af praksis på afde-

lingen, og være med til at skabe bedre betingelser for, at brugen af tvang kan halve-

res inden 2020. 
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BILAG 2: Søgematrix 

 

 

Problemformulering:  

Hvad oplever den personlighedsforstyrrede og selvskadende patient som værende betydningsfuldt for omsorgen i 

den relationelle del af deeskalering af tilspidsede situationer? 

 

Forskningsspørgsmål:  

 Hvad oplever patienten som god omsorg?  

 Hvad oplever patienten, at relationen til sygeplejersken betyder? 

 Hvordan oplever patienten, at tilspidsede situationer kan eskalere? 

 

 Fænomen/problemstilling Persongruppe  Kontekst  

Søgeord på dansk: 

 

Deeskalering, deeskalerende 

interventioner, tvang, tvangs-

foranstaltninger, vold, ag-

gression, selvskade 

Personlighedsforstyrrelse, 

selvskade, selvmordstruet 

Psykiatri, psykiatrisk sy-

gepleje, psykiatrisk om-

sorg 

Søgeord på engelsk: De-escalation, de-escaltion 

techniques, restraint, coer-

cion, coercive measures, 

violence, aggression 

Personality disorder, self 

harm, self injury, suicidal 

Psychiatry, psychiatric 

care, psychiatric nursing 

Suppleret med søgeord på dansk: Patientperspektiv, patientens oplevelse 

Suppleret med søgeord på engelsk: Patient’s perspective, service users’ perspective 

Inkludér Ekskludér Databaser 

Litteraturtyper:  

- Kvalitative undersøgelser  

- Kvantitative undersøgelser  

- Review 

- Avisartikler 

- Deskriptive studier  

- Patientfortællinger  

 

Limits:  

- Full text 

- Abstract available 

- References available 

- Periode 2000-2014 

- All adult 

- Human  

- Male 

- Female 

 

Patientpopulation:  

- Psykisk syge uanset diag-

nose 

  

Litteraturtyper:  

- Alt andet litteratur end på 

sprogene dansk, norsk, svensk 

og engelsk 

 

 

Databaser: 

- Cinahl 

- PsycINFO 

- SveMed+ 

- PubMed 

- library.au.dk 

- Bibliotek.dk 

- Infomedia 

 

Internethjemmesider: 

- Regioner.dk 

- SST.dk 

- Etiskraad.dk 

- Forskningsdatabasen.dk 

- SSI.dk 

- SFI.dk 

- SUM.dk 

- Bedrepsykiatri.dk 

- Dpsnet.dk 

- SIND.dk 

- Psykiatrifonden.dk 

- Lmsselvskade.dk 

- Danskepatienter.dk 

- Retsinformation.dk 

 

Kædesøgning:  

- Referencelister fra udvalgte 

artikler og bøger 
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BILAG 3: Samtykkeerklæring om deltagelse i interview 

 

 
 

 

DET VI DENSKABSETI SKE KOMI TÉSYSTEM  
 

 
Standardsamtykkeerklæring udarbejdet af Det Videnskabsetiske Komitésystem, november 2011. 

 

( S1 )  

I nform eret  sam tykke t il de ltagelse i e t  sundhedsvidenskabeligt  forskningsprojek t . 

 

Forskningsprojektets titel:  

Reduktion af tvang i psykiatrien: Et omsorgsetisk perspektiv på den personlighedsforstyrrede og 

selvskadende patients oplevelse af deeskalering.  

- En kvalitativ interviewundersøgelse.   

 

Erklæ r ing fra  forsøgsper sonen: 

Jeg har fået skriftlig og mundtlig information og jeg ved nok om formål, metode, fordele og  

ulemper til at sige ja til at deltage.  

Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at  

miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.   

Jeg giver samtykke til, at deltage i forskningsprojektet, og har fået en kopi af dette samtykkeark samt en 

kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug. 

 

Forsøgspersonens navn: ________________________________________________________ 

 

Dato: _______________   Underskrift:                                                                                   

 

 

Ønsker du at blive informeret om forskningsprojektets resultat samt eventuelle konsekvenser for dig?: 

 

Ja _____ (sæt x)         Nej _____ (sæt x) 

 

Erk læ r ing fra  den , der  a fgiver  inform at ion: 

Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget. 

 

Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om 

deltagelse i forsøget.   

Navnet på den, der har afgivet information: Martine Elmegård Bæk  

 

Dato: _______________   Underskrift:                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Projektidentifikation: ( Fx komiteens Projekt-ID, EudraCT nr., versions nr./dato eller lign.) 
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BILAG 4: Interviewguide  

 

Interviewguide: 
 
 

1. Patienten bydes velkommen  
2. Præsentation af jeg selv 
3. Præsentation af undersøgelse: formål, hvorfor vedkommende er re-

levant at interviewe og hvad vi skal tale om (temaerne) 
- Formål: At (i en omsorgsetisk ramme) undersøge og opnå en dybere forståel-

se for den personlighedsforstyrrede og selvskadende patients perspektiv på, 
hvad der opleves deeskalerende og beroligende i situationer, der har høj risi-
ko for at medføre tvang. 

- Informantens relevans: Der er i tiden politisk og sundhedsfagligt fokus på at 
nedringe brugen af tvang i psykiatrien, og da du har været udsat for tvang ad-
skillige gange, er jeg interesseret i at interviewe dig omkring de situationer 
der kan medføre tvang og hvordan de kan undgå at ende med tvang.    

- Frivillighed: Din deltagelse som informant er helt frivillig, og du har til enhver 
tid mulighed for at trække dit samtykke om deltagelse tilbage (jeg afleverer 
specialeafhandlingen d. 1. juni 2015). 

- Andet: Jeg sidder her fordomsfrit i relationen til dig og forholder mig ikke 
dømmende til noget at det du siger. Jeg er her bare for at blive klogere på, 
hvad der sker i situationer, der kan medføre tvang og hvordan det kan for-
hindres.  

4. Afklaring af eventuelle spørgsmål 
5. Samtykkeerklæring underskrives. Optagerne tændes herefter 
6. Interviewet går i gang:  

 
 

Forhåndsanta-
gelse 

Tema Forsknings-
spørgsmål 

Interviewspørgsmål 

Dagligdagen på 
afdelingen og 
oplevelserne 
med tvang dan-
ner baggrund for 
oplevelserne 
med eskalering 
og deeskalering, 

1) Dagligdagen 
på afdelingen. 

Hvordan oplever 
patienten daglig-
dagen på afdeling 
Q1? 

Kan du fortælle mig lidt om din dagligdag på afde-
lingen når du er indlagt? 
Hvad får du typisk dagen til at gå med? 
Hvad mener du om afdelingens regler, rutiner og 
rytmer? 
Hvad er det for nogle ting der betyder noget for dig 
når du er indlagt? 
 

2) Oplevelsen 
af tvang. 

Hvordan oplever 
patienten det at 
udsættes for 
tvang? 

Hvad tænker du generelt om brugen af tvang i psy-
kiatrien? 
Kan du fortælle lidt om en episode, hvor du var ud-
sat for en tvangsforanstaltning som fx bæltefikse-
ring?  
Hvad tror du der var årsagen eller årsagerne til at 
du blev udsat for den tvangsforanstaltning? 
(Synes du at du opførte dig på en måde, der kunne 
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retfærdiggøre tvangsforanstaltningen?) 

For at kunne til-
passe sygeplejen 
til princippet om 
mindste middel 
bedst muligt er 
viden om begyn-
delsen af eskale-
ring vigtig. 

3) Oplevelsen 
af eskalerin-
gens forløb og 
optakten til 
tvang. 

Hvordan oplever 
patienten de po-
tentielt eskale-
rende situatio-
ner? 

Kan du fortælle mig lidt om hvad du tænker om de 
lidt tilspidsede og anspændte situationer der kan 
forekomme i dagligdagen på afdelingen?  
Hvad forbinder du med dem? 
Hvad tror du de skyldes?  
 

Hvordan oplever 
patienten eskale-
ringens begyn-
delse og det efter-
følgende forløb?  

I de tilspidsede situationer, kan du der selv fornem-
me ”hov, nu går det galt, nu mister jeg kontrollen”, 
hvordan? 
Tror du personalet kan fornemme, hvordan du har 
det i den slags situationer, hvordan? 
Er der noget der ”trigger” dig i den slags situationer, 
hvad?  
Hvordan kan den slags situationer typisk udvikle 
sig? 
Hvorfor tror du at den slags situationer udvikler sig 
til eventuelt at kunne medføre tvang?  
 

Deeskalering er 
en  måde, hvorpå 
en moralsk, prak-
tisk og relationel 
sygepleje, der har 
patienten og 
dennes værdier i 
centrum kan ma-
nifestere sig på.  
 
Relationen mel-
lem patient og 
sygeplejerske er 
afgørende for 
virkningen af de 
deeskalerende 
tiltag 

4) Oplevelsen 
af hvad der for 
patienten er 
virkningsfuldt 
i deeskale-
rings-
processen 

Hvad oplever 
patienten er virk-
somt i deeskale-
ringsprocessen? 

Har du oplevet situationer, du selv mener kunne 
have endt med tvang, men hvor du faldt til ro inden 
det gjorde det?  
Kan du fortælle mere om den situation?  
Hvad tror du, det var, der hjalp dig til at falde til ro? 
Er der nogle bestemte aktiviteter der typisk hjælper 
dig? 
Hvordan hjælper disse aktiviteter dig?   
 
 

Hvad betyder det, 
at patienten op-
lever, at der tages 
hensyn patien-
tens værdier og 
interesser? 
 

Hvordan oplever du, at du bliver ”mødt” når du er 
vred og opkørt?  
Hvad betyder det for dig? 
Hvordan giver du udtryk for, hvordan du har det i 
situationen? Hvad du tænker og føler? 
Hvordan kan det betyde noget for dig at personalet 
imødekommer dine ønsker i forbindelse med en situ-
ation, hvor du er vred eller opkørt? 
 

5) Oplevelsen 
af sygeplejer-
skens rolle i 
deeskalerings-
processen  

Hvilken indfly-
delse har den 
langvarige relati-
on jf. behand-
lingsprogrammet 
KISS imellem 

Hvordan oplever du at KISS er anderledes i forhold 
til dine tidligere oplevelser med psykiatrien?  
Hvad betyder det for dig at du kender personalet 
igennem så lang tid?  
Betyder det noget for dig, at det i høj grad er de 
samme personer du møder på afdelingen og kan 
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patient og pleje-
personale for 
deeskalerings-
processen? 

henvende dig til? Hvorfor/hvorfor ikke?  
Hvad tror du det har at sige i forhold til at deeskale-
re situationer hvor du er ”opkørt”? 
Hvad tror du det har at sige i forhold til brugen af 
tvang i din situation? 
 

Hvad betyder 
personalets ver-
bale og non-
verbale kommu-
nikation for pati-
enten? 

Hvordan mener du, at personalet bedst kan kommu-
nikere med dig når du er ved at ”køre op”? 
Kan du sætte ord på, hvad det betyder for dig at per-
sonalet har et roligt kropssprog og giver sig tid til at 
være tilstede?   
Kan du beskrive en samtale, der forløb godt og hvor 
du blev beroliget af den? 
Hvad forstår du ved dårlig eller mindre god kom-
munikation med personalet? 

Patientens per-
spektiv på de-
eskalering er re-
levant for udvik-
ling af praksis 
omkring, hvordan 
brugen af tvang 
fremtidigt kan 
nedbringes  

6) Patientens 
forventninger 
og ønsker til 
fremtidig 
håndtering af 
situationer der 
har risiko for 
at medføre 
tvang 

Hvordan mener 
patienten at 
håndteringen af 
deeskalering 
fremtidigt kunne 
foregå så brugen 
af tvang nedbrin-
ges?  
 

Hvad mener du, der skal til for at brugen af tvang 
overfor dig mindskes?  
Er der noget du godt kunne tænke dig at ændre ved 
personalets håndtering af de tilspidsede situatio-
ner”, hvad? 
Er der noget du kunne tænke dig at ændre ved det 
forhold du har til personalet, hvad?  
(Er der nogle ting du synes du eventuelt selv kunne 
eller burde lave om på?) 
 

 Afslutning af 
interview 

 Her til sidst, er der noget du kunne tænke dig at til-
føje?  
Er der noget du synes vi mangler at komme ind på?  
Har du nogle spørgsmål?  
 

 

 
7. Optagerne slukkes. Informanten informeres herom 
8. Debriefing  

- Har du nogle spørgsmål til interviewet og hvad jeg skal bruge det til?  

- Hvordan har det været at være med?  

- Er der ellers noget?  

9. Afslutning 
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BILAG 5: Patientinformation 
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BILAG 6: Fritagelse fra anmeldelse til Datatilsynet 
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Sagen afsluttes 

Datatilsynet betragter hermed din anmeldelse som bortfaldet.  

 

Hvis projektet mod formodning ikke er omfattet af undtagelsesbekendtgørel-

sen, bedes du kontakte Datatilsynet eller undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mille Selbach Rasmussen 

 


