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Resume 

Specialet undersøger hvorvidt anvendelsen af Calgary-Cambridge Guiden bidrager til 

at fremme patientinvolvering i ambulante patientsamtaler.  

En kvalitativ induktiv indholdsanalyse blev anvendt til at analysere optagelser af 

patientkonsultationer før og efter sygeplejersken havde deltaget på 

kommunikationskursus. 

Samtalerne før kommunikationskurset tog udgangspunkt i sygeplejerskens agenda og 

var baseret på informationsformidling. Samtidig var patienternes bekymringer ikke en 

integreret del af samtalen.  

Samtalerne efter kommunikationskurset tog i højere grad afsæt i patientens perspektiv. 

Informationsdelen blev nedtonet og tog udgangspunkt i patientens behov. Dog var det 

vanskeligt for patienterne at italesætte deres forventninger til samtalen.  

Calgary-Cambridge Guiden fremmede patientinvolvering bl.a. når sygeplejersken 

gjorde brugt af elementerne forestillinger, forventninger og følelser, og reagerede på 

hints patienten udsendte, hvilke dækkede over sensible emner. Det var dog vanskeligt 

at etablere en fælles agenda for samtalen. Det kan diskuteres hvorvidt et kursus kan 

stå alene i forhold til at arbejde patientinvolverende da begrebet er svært omsætteligt 

til praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

How do communication skills of nurses effect the promotion of patient 

involvement? 

A content analysis of outpatient interviews before and after nurse participation 

in communication courses. 

 

Abstract  

In this study the impact of the use of the Calgary-Cambridge Guide in the promotion of 

patient involvement in outpatient nurse-patient interviews is investigated. 

A qualitative inductive content analysis was used to analyze recordings of nurse-

patient interviews before and after nurse participation in a communication course. 

Interviews prior to the communication course were based on the agenda of the nurse 

and focused on giving information. The concerns of the patients were not integrated. 

Interviews after the communication course were to a larger extent based on the 

patients’ perspective. The amount of information given was decreased and was based 

on the needs of the patients. It was however difficult for the patients to put their 

expectations into words.  

The Calgary-Cambridge Guide did promote patient involvement when nurses 

managed to include patients’ ideas, concerns and expectations as well as hints given 

by the patient could cover more sensitive topics. It was however difficult to establish a 

common agenda. It is questionable if a course can stand alone when it comes to 

working with patient involvement as this topic can be difficult to translate into practical 

use.  

 

 

 

 

 

  



Indholdsfortegnelse 

1.0 Indledning ..................................................................................................................... 7 

1.1 Baggrund for specialet ................................................................................................ 7 

1.2 Informationssøgning ................................................................................................... 8 

1.3 Patientinvolvering som det optræder i praksis ......................................................... 9 

1.4 Betydningen af kommunikationstræning ................................................................ 10 

1.5 Validiteten i Calgary-Cambridge Guiden ................................................................. 11 

1.6 Calgary-Cambridge Guiden ...................................................................................... 12 

1.7 Kommunikationsprojektet på Sygehus Lillebælt .................................................... 14 

1.8 Problematisering og afgrænsning............................................................................ 14 

2.0 Problemformulering ................................................................................................... 15 

2.1 Forskningsspørgsmål ............................................................................................... 16 

3.0 Metodologi og metode ............................................................................................... 16 

3.1. Undersøgelsens design ........................................................................................... 16 

3.1.1 Kvalitativ metode .................................................................................................... 16 

3.1.2 Setting ...................................................................................................................... 16 

3.1.3 Datamateriale og udvælgelsesmetode .................................................................. 17 

3.1.3.1 Datamateriale ....................................................................................................... 17 

3.1.3.2 Dataindsamlingsmetode ..................................................................................... 18 

Figur 1: Flowdiagram over dataudvælgelse .................................................................. 19 

3.2 Patientsamtaler .......................................................................................................... 19 

3.3 Etiske overvejelser .................................................................................................... 20 

3.4 Videnskabsteoretisk fundament ............................................................................... 22 

3.5 Analysemetode .......................................................................................................... 23 

3.5.1 Induktiv indholdsanalyse ....................................................................................... 23 

3.5.2 Forberedelse til indholdsanalyse .......................................................................... 23 

3.5.3 Organisering af data ............................................................................................... 24 



3.5.4 Afrapportering af indholdsanalysen ..................................................................... 25 

Figur 2: Eksempel på kodeprocessen ............................................................................ 26 

4.0 Analyse ....................................................................................................................... 26 

Figur 3: Induktiv proces fra koder til kategorier inden kursus .................................... 27 

Figur 4: Induktiv proces fra koder til kategori efter kursus ......................................... 28 

5.0 Resultater ................................................................................................................... 29 

5.1 Samtaler før kommunikationskursus ....................................................................... 29 

5.1.1 Hvordan kommer sygeplejerskens syn på patientinvolvering til udtryk ........... 29 

5.1.1.1 Sygeplejerskens formål med samtalen .............................................................. 29 

5.1.1.2 Den biomedicinske tilgang som den fremherskende ....................................... 30 

5.1.2 Hvordan kommer kommunikation der hæmmer patientinvolvering til udtryk... 32 

5.1.2.1 Ikke at føle sig som en aktiv part i samtalen ..................................................... 32 

5.1.2.2 Ikke at blive taget alvorligt .................................................................................. 34 

5.1.3 Hvordan kommer kommunikation der fremmer patientinvolvering til udtryk ... 36 

5.2 Samtaler efter kommunikationskursus .................................................................... 36 

5.2.1 Hvorledes kommer sygeplejerskens syn på patientinvolvering til udtryk ......... 36 

5.2.1.1 Patientens forventninger til samtalen ................................................................ 36 

5.2.1.2 Patientens egen tolkning af sygdommens konsekvenser ............................... 38 

5.2.2 Hvorledes kommer kommunikation der hæmmer patientinvolvering til udtryk 39 

5.2.2.1 Når sygeplejerskens antagelser blev for dominerende .................................... 40 

5.2.2.2 Når sygeplejersken negligerede patientens bekymring ................................... 41 

5.2.3 Hvorledes kommer kommunikation der fremmer patientinvolvering til udtryk. 42 

5.2.3.1 At hjælpe patienten med at acceptere fysiske begrænsninger ....................... 42 

5.2.3.2 At finde nye løsninger ......................................................................................... 43 

6.0 Diskussion .................................................................................................................. 45 

Figur 5: Illustration af temaer der indgår i diskussionen. ............................................ 45 

6.1 Fra et biomedicinsk syn på sygepleje til en patientinvolverende tilgang ............. 46 



6.1.1 At have en fælles forståelse af patientinvolvering ............................................... 46 

6.1.2 At reagere på patientens bekymringer .................................................................. 48 

6.2 Når patientens perspektiv kommer i spil ................................................................. 51 

6.2.1 Patientens forestillinger og forventninger ............................................................ 51 

6.2.2 At finde den fælles dagsorden............................................................................... 53 

6.3 Fælles beslutningstagen – et realistisk senarie?.................................................... 55 

6.3.1 Supplerende kommunikative modeller ................................................................. 55 

6.3.2 Andre faktorer der har indflydelse på at arbejde patientinvolverende ............... 56 

6.4 Metodediskussion ...................................................................................................... 57 

6.4.1 Indholdsanalyse ...................................................................................................... 57 

6.5 Undersøgelsens kvalitet ............................................................................................ 58 

6.5.1 Troværdighed .......................................................................................................... 58 

6.5.2 Overførbarhed ......................................................................................................... 60 

6.5.3 Konsistens .............................................................................................................. 61 

7.0 Konklusion ................................................................................................................. 61 

8.0 Perspektivering .......................................................................................................... 63 

Referencer ........................................................................................................................ 65 

Bilagsliste ......................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.0 Indledning 

Dette speciales emne udspringer af et projekt gennemført på Sygehus Lillebælt i 

perioden 2011-2015. Formålet var at forbedre kommunikationen mellem de 

sundhedsprofessionelle og patienterne, via kommunikationstræning i Calgary-

Cambridge Guiden, der er en evidensbaseret model udviklet til sundhedsfaglige 

samtaler (Silverman, Kurtz et al. 2008 pp. 16-26).  

Specialet undersøger, hvorvidt anvendelsen af Calgary-Cambridge Guiden fremmer 

patientinvolvering i sygeplejerske – patientsamtalen, sådan at patienten reelt bliver en 

ligeværdig samarbejdspartner i beslutningsprocessen. 

 

1.1 Baggrund for specialet 

Traditionelt har relationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter været præget 

af en vis grad af paternalisme. Der er dog gennem de seneste årtier opstået en ny 

patientkultur, hvilket har skabt begrebet aktive patienter som f.eks. afspejles i det 

kraftigt stigende antal af medlemmer i patientforeninger (Riiskjær 2014 p. 14, 78). På 

fire år rapporterer de 10 største danske patientforeninger om 125.000 nye medlemmer 

(www.altinget.dk). Også på de sociale medier dannes fællesskaber, f.eks. på 

www.patientslikeme.com, hvor patienter erfaringsudveksler konsekvenser af sygdom, 

symptomer og behandlinger. 

Således tilegner den aktive patient sig viden om mulighederne for pleje og behandling, 

hvilket må antages at have betydning for sygeplejerskens kommunikations-

færdigheder, da patienten vil forvente en større grad af involvering end tidligere. Dette 

kunne evt. være i forhold til indflydelse på, hvor ofte patienten kan forvente at komme 

til ambulant kontrol hos sygeplejersken.  

Politisk er patientinvolvering et højaktuelt emne, hvilket bl.a. afspejles i en bevilling på 

300 millioner kr. fra regeringen til styrkelse af patienters involvering i egen sygdom. 

Dette ud fra visionen om, at øget dialog og kommunikative indsatser vil skabe mulighed 

for, at patienten kan indtage en mere aktiv rolle (Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse 2014). Der nævnes dog ingen konkrete interventioner i tilknytning til 

dette, men når både patienter og politikkere i det moderne sundhedsvæsen forventer 

en større grad af involvering kan det problematiseres, hvorvidt sygeplejersken er rustet 

til at honorere disse kommunikative udfordringer.  
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I sygehusregi består kontakten i ambulante forløb ofte af en kortere tidsafgrænset 

samtale, hvor sygeplejersken skal tilgodese både at få patienten involveret og skabe 

plads til spørgsmål, men også formidle information om pleje og behandling 

fremadrettet. Dette være sig f.eks. i form af en operationsforberedende samtale, hvor 

sygeplejersken på den ene side har vigtige informationer om f.eks. fasteregler og 

rasering inden indgrebet, mens patienten på den anden side kan have alvorlige 

bekymringer f.eks. relateret til bedøvelse, operative komplikationer eller familiære 

udfordringer i forbindelse med indlæggelsen.  

 

Formålet med dette speciale bliver derfor at undersøge kommunikationsfærdigheders 

betydning i den korte ambulante samtale mellem sygeplejersken og patienten, i forhold 

til at udøve en patientinvolverende sygepleje.  

 

1.2 Informationssøgning 

For at skabe et overblik over gældende national og international forskning relateret til 

emneområdet, er der foretaget en struktureret informationssøgning. I Bilag 1 uddybes 

strategi, søgehistorik og in - og eksklusionskriterier.  

 

Følgende søgeord blev identificeret; nurse, caregivers, communication training, 

Calgary-Cambridge guide, patient involvement og patient participation.  

Herefter foregik søgningen i de sundhedsfaglige databaser PubMed og CINAHL, samt 

den samfundsvidenskabelige database Scopus, således problemstillingen blev 

forankret i en evidensbaseret kontekst (Buus, Munch Kristiansen et al. 2008).  

Informationsgennemgangen fandt problemstillingen undersøgt svarende til fire 

tematikker; patientinvolvering som det optræder i praksis, betydningen af 

kommunikationstræning, validiteten i Calgary-Cambridge Guiden og 

kommunikationsprojektet på Sygehus Lillebælt. Resultaterne fremstilles i de følgende 

afsnit, således studierne præsenteres ud fra, hvorvidt de reflekterer specialets formål, 

at undersøge kommunikationsfærdigheders betydning i samtalen mellem 

sygeplejersken og patienten, i forhold til at udøve en patientinvolverende sygepleje.  
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1.3 Patientinvolvering som det optræder i praksis 

Om patientinvolvering fremmer kvaliteten i behandling og pleje blev undersøgt i et 

amerikansk studie, hvor 2025 netop udskrevne patienter via et telefoninterview blev 

adspurgt om graden af involvering i egen indlæggelse: Deltog de i beslutninger? 

Undersøgte de, hvorvidt medicinordineringen var korrekt? Var der adgang til en læge 

eller sygeplejerske, i så fald de havde spørgsmål? Knap en tredjedel af de inkluderede 

patienter, fik derefter indlæggelsesforløb og journal gennemgået af et fagligt team, for 

hvorvidt der var forekommet fejl eller utilsigtede hændelser. Studiet konkluderede at 

de patienter, der havde beskrevet sig som deltagende og stillede mange spørgsmål, 

havde under halv så stor risiko for en utilsigtet hændelse, og oplevede en signifikant 

større tilfredshed med indlæggelsen (Weingart, Zhu et al. 2011). 

Ovenstående resultat kan pege på, at patienter aktivt bør opfordres til at stille 

spørgsmål eller involveres i beslutninger om pleje eller behandling. Dette rejser dog to 

spørgsmål:  Opmuntrer sygeplejersken, som en integreret del af samtalen, patienten 

til at stille spørgsmål? Og ønsker alle patienter egentligt at deltage i 

beslutningsprocesser? 

Et review omhandlende evidens for interventioner omkring patientinvolvering, 

opsummerede at langt de fleste patienter, ønskede at modtage information om sygdom 

og behandlingsmuligheder. Der var dog forskellige grader af, hvor aktivt patienterne 

forventede at blive involveret i beslutningsprocessen. Dette varierede i forhold til alder, 

uddannelsesniveau og sygdom, men disse faktorer kunne kun forklare en del af 

årsagen, da patienterne havde forskelige præferencer. Derfor var det påkrævet, at de 

sundhedsprofessionelle ikke antog, hvilken rolle patienten ønskede at indtage, men 

eksplicit spurgte patienten, hvilket review viste at læger og sygeplejersker ofte glemte 

at undersøge (Coulter 2006).  

At denne problematik også gør sig gældende i en dansk kontekst fremhæves i 

rapporten ”Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed”. Her beskrives via 

observationsstudier af patientsamtaler, samt kvalitative interviews med læger og 

sygeplejersker på to sygehusafdelinger i DK, at der i samtalen informeres svarende til 

det den sundhedsprofessionelle formodede patienten kunne kapere. Denne 

formodning var oftest baseret på patientens udseende, alder eller adfærd, hvilket 

kunne resultere i at patienten ikke modtog den ønskede information, samt at dennes 

perspektiv ikke fik plads i samtalen (Jacobsen, Pedersen et al. 2008 pp. 10-11). 
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Der er dermed brug for at begrebet patientinvolvering bliver italesat. Hvad betyder det 

i praksis, at en samtale tager udgangspunkt i den enkelte patients præferencer? Hvis 

sygeplejersken ud fra alder antager, hvilken information patienten ønsker at modtage, 

kan dette blive problematisk i en kort ambulant samtale. Her opstår ikke de samme 

muligheder for en løbende dialog som under indlæggelse, hvorved man risikerer at 

patienterne ikke får den mængde og type information, de faktisk ønsker.  

 

At det er potentligt problematisk når sygeplejersken ikke skaber plads til spørgsmål i 

patientsamtalen beskrives i rapporten ”Patienters oplevelser af barrierer i 

kommunikationen med personalet”, hvor formålet var at afdække, i hvilken grad 

patienter afholdte sig fra at stille spørgsmål. Det fremgik at hver fjerde patient havde 

spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med personalet om. 1000 patienter 

blev adspurgt via spørgeskema med en svarprocent på 53%. Der var signifikant forskel 

på svar fordelt på aldersgrupper, hvor de yngre patienter havde laveste svarprocent 

på 8%, hvorimod aldersgruppen 60-79 år opnåede den højeste svarprocent (Rapin, 

Rimdal et al. 2014). For at den interne validitet er i orden må respondenterne være 

repræsentative for hele populationen. Dvs. gruppen med frafald skal ligne svargruppen 

(Juul 2012 pp. 126-130). I vurderingen af undersøgelsen bør en frafaldsanalyse 

inddrages. Når en så høj andel af yngre patienter ikke svarede kunne evt. skyldes, at 

disse faktisk fik stillet spørgsmål jf. begrebet de aktive patienter (Riiskjær 2014) og den 

nye patientrolle. Denne hypotese bakkes op af en kvalitativ undersøgelse, hvis 

resultater peger på, at yngre patienter stiller flere spørgsmål til behandling og pleje 

(European Commission 2012). 

 

1.4 Betydningen af kommunikationstræning 

Det kan problematiseres om det gab, der på nuværende tidspunkt er mellem patienters 

forventninger til involvering, og hvad der reelt forekommer i praksis, kan have 

sammenhæng med mangel på fokus af udvikling af kommunikative færdigheder hos 

sygeplejersken.  

 

Et internationalt studie undersøgte 1004 læger og sygeplejerskers holdning og adfærd 

i forhold til, hvorvidt de aktivt spurgte patienten om dennes forventninger, herunder 

bekymringer og spørgsmål til indlæggelsen, på fire hospitaler i henholdsvis Israel, UK, 
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USA og Danmark. 89% af de adspurgte sundhedsprofessionelle, anså det som en 

vigtigt del af samtalen at spørge til patientens forventninger. Dog spurgte kun 

gennemsnitlig 16% reelt patienterne rutinemæssigt. Danmark afskilte sig dog fra de tre 

andre lande, da tallet her var 31%. Studiet fandt ingen sammenhæng imellem, hvor 

vigtigt respondenten anså det at spørge til patientforventninger, til om vedkommende 

rent faktisk gjorde det. Men af de læger og sygeplejersker, der angav det som vigtigt, 

havde næsten tre gange flere fået kommunikationstræning (Rozenblum 2011). Studiet 

viste dermed, at der i Danmark er en bevægelse i retning af i større omfang at inddrage 

patienterne, men dog med stort potentiale for udvikling. 

Det kan således være en afgørende determinant i forhold til patientinvolvering om 

sygeplejersken har modtaget kommunikationstræning. Dette fund genfindes i et 

review, der beskrev hvorledes kommunikationstræning var midlet til at 

sundhedsprofessionelle kunne tilegne sig kompetencer i forhold til at udøve 

patientinvolvering i praksis (Coulter 2006). Der foreligger således evidens for at 

træning øger kommunikationsfærdighederne.  

 

1.5 Validiteten i Calgary-Cambridge Guiden 

Der er på nuværende tidspunkt ikke konsensus om en standardiseret 

kommunikationstræningsmetode til sundhedsprofessionelle, heriblandt læger og 

sygeplejersker. På medicinstudiet undervises i Calgary-Cambridge Guiden 

(www.laeger.dk), mens sygeplejeuddannelsen anvender andre kommunikations-

modeller afhængigt af uddannelsessted. Spørgsmålet er om et ensartet program vil 

skabe en øget patientinvolvering? 

Calgary-Cambridges Guidens validitet undersøges i et studie, der gennemgår hvilke 

kommunikationsmodeller, der anvendes henholdsvis i primær praksis samt på 

medicinstudiet i Holland. Ud af 18 forskellige modeller, anbefales Calgary–Cambridge 

guiden som den mest omfattende og eneste evidensbaserede (Veldhuijzen, Ram et 

al. 2007). 

Et pilotstudie havde til formål at evaluere, hvorvidt 15 forskellige 

kommunikationsmodeller formåede at opfange essentielle elementer i 

kommunikationen med patienter. Heriblandt at forstå patientens perspektiv, at opfordre 

til spørgsmål samt at forhandle en fælles plan. Her viste Calgary-Cambridge guiden 
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sig at være en valid metode, og beskrives som et effektivt redskab til strukturering af 

en samtale, der inddrager patientens perspektiv (Schirmer, Mauksch et al. 2005). 

 

Der mangler dog studier der undersøger, hvorvidt sygeplejersker for det første kan 

træne kommunikationsfærdigheder efter Calgary-Cambridge Guiden, og dernæst om 

dette reelt øger graden af patientinvolvering i sygeplejen.  

Et britisk studie beskriver således at på trods af Calgary-Cambridge Guidens store 

udbredelse i USA, Canada og Europa, findes der indtil videre ikke studier, der 

undersøger guidens korrekte anvendelse i reelle patientsamtaler. Samtidigt findes der 

overraskende få studier, der dels undersøger rækkeviden af modellen, og dels 

validerer redskaber til måling af guidens korrekte anvendelse (Burt, Abel et al. 2014).  

 

Et tysk studie undersøgte 32 lægestuderendes kommunikationsfærdigheder over for 

skuespillere som patienter - før og efter kommunikationstræning ud fra Calgary-

Cambridge guiden. Der blev scoret på 28 punkter, og studiet viste en signifikant 

forbedring af kommunikationstekniske færdigheder, så som at indlede og afslutte 

samtalen og ikke anvende fagjargon. Forbedringen af disse var op til dobbelt så stor 

som af de emotionelle færdigheder, så som at vise respekt og opbygge en god relation. 

Dette kunne tyde på at emotionelle færdigheder er vanskeligere at forbedre gennem 

kommunikationstræning (Simmenroth-Nayda, Weiss et al. 2012b).  

 

Det kan problematiseres om netop de emotionelle færdigheder er afgørende for en 

patientinvolverende samtale, hvor patientens perspektiv udforskes. Dernæst hvorvidt 

kommunikationsfærdigheder kan tilegnes via lærebøger og traditionel undervisning, da 

disse færdigheder må kræve øvelse og erfaring. Hvad der er virker hos en patient gør 

ikke nødvendigvis hos en anden. 

 

1.6 Calgary-Cambridge Guiden 

Når man på Sygehus Lillebælt vælger at implementere et kommunikationskursus 

baseret på Calgary-Cambridge Guiden, er det ud fra projektets protokol, med en vision 

om at se patienten som partner (www.sygehuslillebælt.dk). Spørgsmålet er, hvorvidt 

Calgary-Cambridge Guiden virker fremmende på en patientinvolverende sygepleje, og 



13 

 

i tilknytning hertil om Guidens teoretiske fundament kan indlæres og adapteres på et 

kommunikationskursus. 

Kort skitseret består Calgary-Cambridge Guiden af 71 opmærksomhedspunkter og 

deler samtalen op i følgende faser: at indlede samtalen, indhente information, formidle 

information og afslutte samtalen (Bilag 2). Sygehus Lillebælt har valgt at fokusere 

kommunikationstræningen på et mindre antal nøgleelementer (Nørgaard, Kofoed et al. 

2012), der består af den fælles dagsorden, der henfører til at både sygeplejerskens og 

patientens agenda identificeres initialt i samtalen (Silvermann, Kurtz et al 2008 p. 22). 

Dette antages at øge patientinvolveringen, da patienten allerede fra samtalens start 

inddrages som en reel samarbejdspartner. Non-verbal kommunikation kan udtrykkes 

via kropssprog og tonelejet, ved f.eks. betoninger, hastighed, volumen, rytme, pause, 

ironi, vrede (Ibid, p.123). Disse er essentielle elementer i patientinvolvering, da både 

sygeplejerske og patient udsender signaler, f.eks. åbenhed og interesse gennem non-

verbale handlinger. 

Patienten kan fortælle om mere følsomme emner via brug af hints, hvilke ofte 

overhøres af sundhedsprofessionelle, især hvis de er relateret til emner, der ikke er 

direkte sygdomsspecifikke. F.eks. hvis patienten nævner ”det har været svært 

hjemme, og jeg har haft flere smerter” vil flertallet af sundhedsprofessionelle spørge 

ind til smerteproblematikken og ikke de hjemmelige problemer (Ibid, pp. 93-94).   

Forestillinger og forventninger baseres på patientens perspektiv på sygdom, hvilket 

kan være vidt forskelligt fra sygeplejerskens. Derfor er det af stor betydning, at 

patienten får mulighed for at italesætte disse. Følelser kan for mange 

sundhedsprofessionelle være et vanskeligt område. En del er bange for at åbne op for 

ting de ikke kan kontrollere eller kan svare på (Ibid, pp. 95-96). 

Brug af pauser kan være fremmende når patienten er overvældet af følelser, skal 

fortælle om følsomme ting eller har svært ved at udtrykke sig (Ibid, p.79). Empati er en 

afgørende faktor i samtalen og sygeplejersken kan udvise empati i kommunikationen 

ved at vise medfølelse, forståelse og villighed til at hjælpe (Ibid, pp. 133-136). 

Opsummering kan foregå undervejs eller afslutningsvis i samtalen, ved at 

sygeplejersken opsummerer eller beder patienten selv opsummere vigtige aftaler (Ibid, 

pp. 24-25). 
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1.7 Kommunikationsprojektet på Sygehus Lillebælt   

Effekten af kommunikationskurset har været løbende evalueret. 

Spørgeskemaundersøgelser på pædiatrisk afdeling viste, at de sundheds-

professionelles vurdering af, hvordan de mestrede kommunikationen var forbedret, 

efter kursusdeltagelse (Ammentorp, Sabroe et al. 2007) og nok så væsentligt at 

forældrenes tilfredshed med indlæggelsen var forbedret signifikant (Ammentorp, 

Sabroe et al. 2009). 

Derudover er der på ortopædkirurgisk afdeling i Kolding målt på patienttilfredsheden 

før og efter kommunikationskurset. 3133 patienter var inkluderet i undersøgelsen, 

heraf besvarede 1279 patienter et spørgeskema omkring personalets kommunikation 

før kurset, og 1854 besvarede skemaet efter kurset. På 15 ud af 18 spørgsmål opleves 

signifikant øget tilfredshed hos patienterne efter kommunikationskurset. Størst 

tilfredshed måles hos ældre planlagte patienter, og lavest hos yngre akutte patienter. 

Til gengæld var der størst forøgelse af tilfredsheden efter kurset hos de yngre 

patienter, altså størst tilvækst i tilfredshed i forhold til lavest baseline (Nørgaard, 

Kofoed et al. 2012).  

Der er således ikke målt på, hvorvidt Calgary-Cambridge Guiden reelt blev anvendt i 

patientsamtalerne, eller dennes funktion i en specifik sygeplejekontekst. I forhold til 

dette speciales formål, at undersøge kommunikationsfærdigheders betydning i den 

ambulante samtale, er det her vigtigt at undersøge, hvorledes elementerne i Guiden 

optræder i sygeplejerske – patientrelationen og om dette påvirker patientinvolveringen 

i positiv retning. 

 

1.8 Problematisering og afgrænsning 

Sammenfattende viste litteraturgennemgangen, at Calgary-Cambridge Guiden var en 

valid metode i sundhedskommunikation, der bidrog til at patientens perspektiv blev 

inddraget (Schirmer, Mauksch et al. 2005). Dog var antallet af studier, der validerede 

modelen lav, og de inkluderede deltagere var primært medicinstuderende og 

skuespillere, der agerer patienter (Burt, Abel et al. 2014). På trods af dette, har mindre 

undersøgelser på Sygehus Lillebælt påvist, at patienter og pårørende har en øget 

patienttilfredshed efter de sundhedsprofessionelle er undervist i Calgary-Cambridge 

Guiden (Ammentorp, Sabroe et al. 2009).  
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På baggrund af litteraturgennemgangen og de udvalgte nøgleelementer fra Calgary-

Cambridge Guiden formulereres følgende spørgsmål relateret til Guidens betydning i 

den korte sygeplejerske – patientsamtale: Vil en samtale struktureret efter Calgary-

Cambridge Guiden vil føre til øget dialog mellem sygeplejersken og patienten? Samt 

endnu vigtigere, vil dette fremme patientens muligheder for at stille spørgsmål og få 

svar på eventuelle bekymringer?  

Endvidere vil patientens involvering i egen pleje og behandling øges når 

sygeplejersken anvender elementerne fra Calgary-Cambridge Guiden. Eksempelvis vil 

en tydelig ekspliciteret fælles dagorden tilgodese både sygeplejerskens formål med 

samtalen, og samtidig støtte patienten med at få dennes ønsker og forventninger til 

emner, der skal drøftes i samtalen tydeliggjort?  

Kan sygeplejersken ved at udforske patientens følelser, forventninger og forestillinger 

skabe en tryg atmosfære, så emner der potentielt kunne være af følsom karakter får 

plads i samtalen? Hvorledes vil brug af pauser give mulighed for, at patienten får 

reflekteret over informationen fra sygeplejersken, men også får tid til formulere nye 

spørgsmål? Vil en opsummering af samtalens kerneelementer hjælpe patienten, med 

at huske den givne information? 

Andre overvejelser kunne være om Calgary-Cambridge Guiden kan indlæres på et 

tredages kommunikationskursus, og så herefter anvendes korrekt i samtalerne med 

patienter. Ovenstående spørgsmål afgrænses i følgende problemformulering: 

 

2.0 Problemformulering 

Hvorledes kan kommunikationsmodellen Calgary-Cambridge Guiden fremme 

patientinvolvering, således at patienten får drøftet mulige bekymringer, spørgsmål og 

forventninger i forhold til egen sygdom i den ambulante sygeplejerske – 

patientsamtale? 
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2.1 Forskningsspørgsmål 

Til besvarelse af problemformuleringen, stilles tre forskningsspørgsmål til 

datamaterialet, for at sikre svar på specialets formål og problemformuleringens 

bagvedliggende antagelser.   De tre forskningsspørgsmål er som følger:  

 

1.  Hvordan kommer sygeplejerskens syn på patientinvolvering til udtryk?  

2.  Hvordan kommer kommunikation, der hæmmer patientinvolvering til udtryk? 

3.  Hvorledes kommer kommunikation, der fremmer patientinvolvering til udtryk? 

 

3.0 Metodologi og metode 

Afsnittet er struktureret således, at undersøgelsens design beskrives initialt, herefter 

præsenteres valg af analyseredskab i form af en indholdsanalyse. 

 

3.1. Undersøgelsens design 

3.1.1 Kvalitativ metode 

Specialet anvender en kvalitativ metode med henblik på en dybdegående analyse af, 

hvorledes patientinvolvering optræder i praksis.  

Den kvalitative forskningsmetode beskrives af Kvale og Brinkmann, som velegnet til at 

opnå en nuanceret forståelse af forskellige aspekter i den menneskelige livsverden. 

Præcision i beskrivelsen og stringens i meningsfortolkning i kvalitativ forskning, 

modsvarer således tal i den kvantitative forskning (Kvale, Brinkmann 2009 p. 48). 

Specialet vil derfor eftersøge en nuanceret forståelse af, hvorvidt de elementer, der 

indgår i Calgary-Cambridge Guiden formår at tilvejebringe de forventninger, spørgsmål 

eller bekymringer en given patient måtte have.  

 

3.1.2 Setting 

Undersøgelsen er gennemført via analyse af ambulante patientsamtaler fortaget på 

Rygcenter Middelfart, der er en del af Sygehus Lillebælt. Rygcenteret består af et 

sengeafsnit, ambulatorium, fysioterapeutisk enhed samt forskningsenhed. Her 

varetages planlagt og subakutkirurgi for degenerative forandringer i lænderyggen, 

f.eks. diskusprolapser for hele Region Syddanmarks optageområde. Personalet i 

ambulatoriet består af sygeplejersker, fysioterapeuter, læger og kiropraktorer 

(www.regionsyddanmark.dk).  
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3.1.3 Datamateriale og udvælgelsesmetode 

3.1.3.1 Datamateriale 

For at besvare specialets problemstilling blev overvejet hvilke informationskilder, der 

kunne tilvejebringe den mest nuancerede viden om, hvorledes sygeplejersken kan 

fremme patientinvolvering ved at anvende Calgary-Cambridge Guiden. 

Litteratursøgningen ikke fandt studier, der undersøgte, hvorvidt 

kommunikationstræning i Calgary-Cambridge Guiden specifikt øgede sygeplejerskens 

kompetencer i forhold til at arbejde patientinvolverende. Flere studier undersøgte 

medicinstuderendes effekt af træning i Calgary-Cambridge Guiden via observations - 

og spørgeskemaer, der kvantificerede i hvor høj grad de enkelte punkter i Calgary-

Cambridge Guiden blev opfyldt. Dette speciale vil anvende lydoptagelser af 

patientkonsultationer, i form af ambulante samtaler mellem sygeplejersker og 

patienter.  

Der blev udvalgt fire sygeplejerske – patientsamtaler fra Rygcenterets ambulatorium. 

Alle er optaget i 2014 på lydfil af ambulatoriesygeplejersken selv. Dette som en del af 

et større forskningsprojekt, hvor ca. 650 patientkonsultationer blev optaget. 

Samtalerne blev optaget før og efter personalet deltog på et kommunikationskursus 

baseret på Calgary-Cambridge Guiden, og skal forventeligt indgå i to kommende ph.d. 

projekter. Her vil samtalerne blive ratet og kvantificeret efter i hvor høj grad 

nøgleelementerne fra Calgary-Cambridge Guiden blev opfyldt. Dette specialets 

datamateriale er hentet fra ovennævnte forskningsdatabase.   

 

At data består af et forholdsvist mindre antal samtaler er ud fra hensigten om en 

dybdegående analytisk tilgang til materialet. Dette beskrives som værende i 

overensstemmelse med kvalitativ forskningsmetodologi, hvor målet ikke er at finde 

repræsentativitet ud fra en hypotese om generaliserbarhed. I stedet søges indsigt, 

hvilket kan bidrage i andre kontekstlignede sammenhænge. Antallet af samtaler er 

udvalgt efter princippet om at være bredt nok til at belyse problemformuleringen, med 

samtidigt ikke så omfattende, at den dyberegående analyse blev for overfladisk.  

Den kvalitative forsker må stille sig følgende spørgsmål: Hvem kan være informative 

kilder til mit studie? Hvem skal jeg tale med eller observere for at få den største 

forståelse af det fænomen jeg undersøger? (Polit, Beck 2014 pp. 283-329).  
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Specialet imødekommer disse spørgsmål ved at begrænse sig til sygeplejersker, samt 

anvende lydoptagelser af patientsamtaler før og efter sygeplejersken deltog på 

kommunikationskurset, for netop at undersøge hvordan og hvilke elementer, der virker 

fremmende på patientinvolvering.  

 

3.1.3.2 Dataindsamlingsmetode 

De tilgængelige patientsamtaler var fordelt efter, hvilket af i alt seks kursushold 

personalet havde deltaget på. Et kursushold bestod af otte sundhedsprofessionelle. 

Holdene bestod af blandede faggrupper med ca. to sygeplejersker på hvert hold. Jeg 

havde ikke personlig kendskab til personalet på rygcenteret, og kun via deres 

tilknyttede ID nummer kunne det verificeres, hvilken faggruppe pågældende personale 

tilhørte.  

I processen blev anvendt en strategisk udvælgelse, hvilket betød at datamaterialet 

skulle kunne give svar på specialets problemstilling (Malterud 2011 pp. 56-57). 

Desuden anbefales det i kvalitativ forskning endvidere, at mængden af data 

bestemmes ud fra princippet om datamætning. Her er kvaliteten af datamaterialet 

afgørende, da jo bedre data beskriver det pågældende fænomen der undersøges, jo 

hurtigere opnås en datamætning (Polit, Beck 2014 pp. 283-329).  

Der er i dataudvælgelsen desuden anvendt en pragmatisk tilgang til princippet om 

variation, da hverken sygeplejerskens eller patientens demografiske data kendes til 

fulde. For at imødekomme princippet om variation blev udvalgt sygeplejersker fra 

forskellige kursushold.  Desuden deltog de udvalgte sygeplejersker på kurserne ca. 

midt i projektforløbet. Dette ud fra overvejelser om, at man på pågældende tidspunkt 

var så langt i projektet, at de internt uddannede undervisere var ude af de første 

opstartsudfordringer, men endnu ikke nået et punkt, hvor undervisningen var blevet 

rutine. Det var ikke muligt at variere sygeplejerskernes alder eller anciennitet, da disse 

data ikke var til rådighed. Hver sygeplejerske havde optaget otte samtaler før og otte 

efter kursusdeltagelse. Mit mål var at finde fire intakte samtaler af god lydkvalitet. Nogle 

samtaler var af dårlig lydkvalitet, andre havde teknikproblemer og stoppede f.eks. før 

samtalen var slut. Derfor blev flere samtaler gennemlyttet inden den endelige 

udvælgelse, for at sikre samtalen var egnet til analyse. Meget korte samtaler under 10 

min. blev sorteret fra samt samtaler med en snæver problemstilling. In - og 

eksklusionskriterier illustreres i følgende flowdiagram:  
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3.1.4 De udvalgte patientsamtaler 

 

 

 

Figur 1: Flowdiagram over dataudvælgelse  

 

Samtalernes længde er alle mellem 15 – 18 minutter og patienterne fordeler sig på tre 

kvinder og en mand. Aldersmæssigt ligger patienterne mellem 25 – 38 år og tilhører 

den yngre kategori af voksne patienter, hvilket er tilfældigt.  

 

3.2 Patientsamtaler 

For at øge forståelsen af datamaterialet gives et resume af samtalerne.  

Patientsamtale hos sygeplejerske A før kursus: 

31 årig kvinde med et forløb i ambulatoriet pga. hovedpine og lændesmerter. Sociale 

forhold omtales ikke. Kender sygeplejersken fra tidligere ambulante kontroller. Inden 

samtalen har patienten haft en konsultation hos rygcenterets fysioterapeut, hvor 

træningsøvelser blev gennemgået. Samtalen omhandler primært problematikker 

omkring bivirkninger af den medicinske smertebehandling.  

 

Patientsamtale hos sygeplejerske B før kursus: 

38 årig mand, der kommer på rygcenteret for første gang, i forbindelse med udredning 

for akutte opståede rygsmerter efter arbejdsulykke for en måned siden. Patienten har 

Datamateriale: 
I alt seks kursushold 
med otte deltagere = 
48 personaler.  
Heraf 10 
sygeplejersker 

Udvalgt personale: 
Sygeplejerske A 
udvalgt på hold 2.  
Sygeplejerske B 
udvalgt på hold 3  

Antal samtaler: 
Hver sygeplejerske har 
otte samtaler før og 
otte samtaler efter 
kursus.  

Inklusionskriterier: 
Fuld længde 
Acceptabel Lydkvalitet 
Ikke genkendelige data  
Samtykke foreligger. 

 

  

 

Samtaler til analyse: Sygeplejerske A:  
Samtale før kursus: Længde 15 minutter. 
Patient: Kvinde 31 år. 
Samtale efter kursus: Længde 17 minutter. 
Patient: Kvinde 26 år 
  

Eksklusionskriterier: 
Afbrudt samtale 
Smal problemstilling 
Kort samtale u. 10 min 
 

 

Samtaler til analyse: Sygeplejerske B:  
Samtale før kursus: Længde 18 minutter. 
Patient: Mand 38 år 
Samtale efter kursus: Længde 18 minutter. 
Patient: Kvinde 25 år. 
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været sygemeldt siden ulykken. Patienten er gift, andre sociale forhold oplyses ikke. 

Skal nu udredes for diskosprolaps. Samtalen omhandler forberedelse til MR scanning 

og forløbet generelt.  

 

Patientsamtale hos sygeplejerske A efter kursus: 

26 årig kvinde i forløb på rygcenteret pga. bækken og rygsmerter. Kender 

sygeplejersken. Kommer direkte fra en konsultation hos fysioterapeuten. Bor med 

kæreste og et barn på 2 år. Er sygemeldt fra sit job og skal starte på et nyt studie om 

5 mdr. Samtalen handler om smertebehandling og håndtering af smerter. 

 

Patientsamtale hos sygeplejerske B efter kursus: 

25 årig kvinde, der netop har fået svar på en MR scanning pga. lænderygsmerter. 

Scanningen er i orden, men undersøgelsen hos fysioterapeut viste mange 

muskelspændinger og ustabilt bækkenled. Patienten har en datter på 1 år og bor med 

sin kæreste. Arbejder som møbelsnedker. Samtalen handler om smerter og håndtering 

af disse.   

 

3.3 Etiske overvejelser 

På baggrund af Datatilsynets regulativ for specialeopgaver 2012 skal der ikke ansøges 

om tilladelse af indsamling af personfølsomme oplysninger, når informeret samtykke 

foreligger (www.datatilsynet.dk). Derfor er det alligevel af største vigtighed, at man som 

forsker overholder og tydeliggør de etiske krav, der ligger til grund forskningen. 

Brinkmann og Tanggaard understreger at etisk omhu, er af speciel vigtighed i den 

kvalitative metode, idet denne er en værdiladet aktivitet, hvor det fænomen der 

undersøges omhandler menneskers livsverden og erfaringer, og indeholder private, 

subjektive og ofte følsomme elementer. De etiske overvejelser skal inddrages i 

samtlige af forskningsprocessens stadier, hvilket i praksis betyder at man allerede i 

udarbejdelsens af studiets design bør overveje hvilke motiver, der ligger bag og hvad 

der er sigtet med projektet. Fire etiske principper bør medtænkes fra studiets start, 

nemlig informeret samtykke fra forskningsdeltagerne, anonymisering af de involverede 

deltagere, konsekvenser for deltagerne af at indgå i projektet og sluttelig håndtering af 

forskerrollen (Brinkmann, Tanggaard 2010 pp. 443-445). 

Det informerede samtykke fra de inkluderede sygeplejersker og patienter var på 

forhånd indhentet af Afdelingen for Sundhedstjenesteforskning Sygehus Lillebælt, der 
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havde initieret det større forskningsprojekt, hvorfra samtalerne var optaget. Jeg har i 

forbindelse med dette speciale indhentet samtykke fra Afdelingen for 

Sundhedstjenesteforskning, om adgang til databasen med samtalerne, og tilladelse til 

at anvende dem i specialet. Sygeplejersker og patienter blev informeret om at 

samtalerne blev optaget og anonymiseret, og anvendt til forskning med hensigt om at 

forbedre den patientrettede kommunikation. De blev således ikke informeret om, hvilke 

specifikke projekter samtalerne ville indgå i, hvilket stiller skærpet etisk omhu til 

håndteringen af datamaterialet, da deltagerne ikke i samme grad som ved en typisk 

interviewundersøgelse kan trække deres samtykke tilbage. 

 

Princippet om anonymisering er håndteret således at navne og andre mulige 

identificerbare kendetegn, der indgår i samtalerne er ændrede, både hos patienter, 

sundhedsprofessionelle og omtalte pårørende. Sygeplejerskens ID nummer og 

patientens CPR nummer er ikke er transskriberet. Kun patientens alder er inkluderet.  

Jeg har aldrig været i kontakt med, hverken sygeplejersker eller patienter, der indgår i 

specialet. Lydfilerne blev opbevaret på USB stik med kode og i aflåst skuffe. Efter 

transskriberingen er filerne slettet, men eksisterer forsat i Sygehus Lillebælts 

forskningsdatabase.    

I forhold til konsekvenser for deltagerne, må dette princip rettes både i mod de 

involverede sygeplejersker samt patienterne. Da specialets fokus omhandlede 

kommunikationsfærdigheder før og efter en intervention, blev det primært 

sygeplejersken, der var undersøgelsesobjektet, og det blev dermed her, risikoen for 

uhensigtsmæssige konsekvenser kunne opstå. Malterud (2011 pp. 206-207) 

beskriver, hvorledes der opstår specielle udfordringer når sygeplejersker studerer 

praksis på en sygehusafdeling, hvor vedkommende ikke arbejder. I disse situationer 

må man bruge sit bedste skøn til at udøve en ansvarlig forskningspraksis (Ibid).  

Dette fører til det fjerde princip inden for kvalitativ forskning, at håndtere forskerrollen, 

hvilket viste sig at være behæftet med udfordringer, da der i datamaterialet forekom 

flere end forventede eksempler på uhensigtsmæssig kommunikation. Når denne 

situation opstår anbefaler Malterud, at man finder en balance mellem hensigten om at 

løfte problemstillingen for i sidste ende at forbedre praksis, og det faktum at de 

involverede parter måske ikke havde givet et samtykke, hvis de havde forventet en 

negativ fremstilling af deres praksis (Ibid, p. 207). For at imødekomme denne 
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balancegang blev kommunikationen fremstillet så neutralt og værdiafladet som det var 

muligt, og endvidere var fokus på hvilke faktorer, der forbedrer patientinvolveringen.   

  

3.4 Videnskabsteoretisk fundament 

I dette afsnit vil indledningsvist beskrives, hvorledes specialets kvalitative design tager 

afsæt i den hermeneutiske erkendeposition, hvor menneskelige handlinger og ytringer 

forstås som en del af deres kontekst (Bjerrum 2005 pp. 89-91).  Herunder hvorledes 

forforståelsen blev håndteret under processen.   

Med Gadamer (1900-2002) opstod den moderne hermeneutik, hvor subjektets 

forforståelse blev et element i forståelsen af et fænomen. Hermeneutikkens budskab 

var at forforståelsen altid er tilstede, og en betingelse for overhovedet at kunne forstå 

og fortolke. Vi kun kan forstå meningen med de enkelte dele, ved at se dem i en 

sammenhæng med helheden, og kun kan forstå helheden ud fra de enkelte dele, der 

skaber helheden. Dermed kan subjekt og objekt ikke adskilles og forforståelsen vil altid 

være på spil, hvilket det desuden ikke ville være hensigtsmæssigt at forsøge undgå. 

Har forskeren ingen forforståelse om det fænomen, der undersøges er det ikke muligt 

at stille forskningsspørgsmålene. Al viden bygger på en forforståelse, der udbygges 

og artikuleres i en udlægning af det vi allerede ved noget om (Thisted 2010 pp. 57-63).   

Forforståelsens betydning for dette speciale gør sig gældende på flere planer. Den 

bygger både på min praktiske erfaring som sygeplejerske i hospitalsregi, og som 

underviser på kommunikationskurser udbudt internt på egen afdeling på Sygehus 

Lillebælt. Desuden er forforståelsen yderligere udviklet via den systematiske 

litteraturgennemgang omhandlende patientinvolvering og Calgary-Cambridges 

Guidens validitet.  

Specialet vil med afsæt i den hermeneutiske position søge efter forklaringer via 

tolkninger af sygeplejeske-patient samtaler, med henblik på hvilke dele i 

kommunikationen, der fremmer patientinvolvering. Denne tolkning og formuleringen af 

de til samtalerne stillede forskningsspørgsmål, vil have afsæt i min forforståelse 

omkring emnet og de antagelser ekspliciteret i baggrundsafsnittet. Tolkningen og 

forståelsen af patientsamtalerne kan altså ikke ses som et isoleret projekt, hvor jeg 

som forsker arbejder uden kontekst. Den kontekst der medbringes indeholder 

forforståelsen og vil påvirke måden samtalerne fortolkes på.  

For at arbejde videnskabeligt og i overensstemmelse med den hermeneutiske 

erkendeposition må man dog tydeliggøre og håndtere sin forforståelse (Malterud 2011 
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pp. 37-42). For at bevidstgøre forforståelsen i den grad det var muligt, er der via en 

brainstorm noteret og synliggjort både de positive og negative aspekter, der 

umiddelbart kunne forbindes med Calgary-Cambridge Guiden, for dernæst 

eksemplificere disse via antagelser i baggrundsafsnittet.   

For at udfordre forforståelsen eller sætte den på spil, er litteraturgennemgangen af 

Calgary-Cambridge Guiden tilgået kritisk, dvs. efter en systematisk og evident metode 

som bloksøgning. Samtidigt blev en udvalgt samtale diskuteret med en medunderviser 

på kommunikationskurset for at belyse, hvorvidt vi havde samme forståelse af hvilke 

dele i kommunikationen, der virkede fremmende og hæmmende på patientinvolvering.    

 

3.5 Analysemetode 

For at besvare problemformuleringen, hvorledes Calgary-Cambridge Guiden kan 

fremme patientinvolveringen i den korte samtale, analyseres patientsamtalerne ved 

hjælp af en induktiv indholdsanalyse. Dette valg blev truffet, da denne 

forskningsmetode muliggør at udlede valide og logiske slutninger ud fra det anvendte 

datamateriale. Herved kan der tilvejebringes viden og ny indsigt (Elo, Kyngäs 2008).  

 

3.5.1 Induktiv indholdsanalyse 

Indholdsanalysen beskrives som en systematisk metode, der undersøger fænomener, 

hvorefter disse via en kondenseret meningsbeskrivelse af fænomenet bliver til et 

produkt bestående af kategorier, der beskriver fænomenet (Elo, Kyngäs 2008).  

Specialet anvender en induktiv metode, da litteraturgennemgangen ikke fandt tidligere 

kvalitative studier, der testede Calgary-Cambridge Guidens anvendelse i 

sygeplejesamtaler. Ved en induktiv metode udledes kategorierne induktiv fra data, dvs. 

der arbejdes således fra det specifikke til det generelle.  

En deduktiv metode ville derimod bygge videre på allerede erkendt viden og teste 

hypoteser. Denne fremgangsmåde er baseret på en tidligere teori og bevæger sig fra 

det generelle til det specifikke (Ibid).  

 

3.5.2 Forberedelse til indholdsanalyse 

En indholdsanalyse gennemgår tre faser: forberedelse, organisering og afrapportering.  

I forberedelsesfasen vælges hvilke data, der skal anvendes til analysen.  Både et for 

omfattende eller for snævert datamateriale vil skabe problemer. Det er derfor vigtigt, 
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at det er forskningsspørgsmålet, der ligger til grund for udvælgelsen af data (Elo, 

Kyngäs 2008). Ifølge Graneheim og Lundman (2004) er det mest fordelagtigt, hvis 

forskeren udvælger hele interviews eller observationer. Derfor er der i denne 

undersøgelse udvalgt to samtaler før - og to samtaler efter, de samme to 

sygeplejersker har deltaget på kommunikationskursus, dvs. i alt fire samtaler. Dette for 

at for en fornemmelse af kommunikationen og relationen i samtalerne, men uden at 

materialet bliver alt for omfattende, da det derved kunne risikeres, at det bliver 

vanskeligt at danne meningsdele relateret til datamaterialets kontekst under analysen.  

Det er desuden vigtigt at beslutte om analysen undersøger det manifeste eller det 

latente indhold. Hvor det manifeste indhold refererer til, og beskriver det synlige 

indhold, beskæftiger den latente indholdsanalyse med relationer og dybere forståelse 

af det usagte som stilhed, latter, bevægelser etc. (Graneheim, Lundman 2004). Denne 

analyse inddrog både latent og manifest indhold, da det efter gennemlytning af 

samtalerne stod klart, at der var mere på spil i samtalerne end det sagte. Betoningen i 

patienternes svar fremstod til tider ironisk og meningen var den stik modsatte.   

Næste trin i forberedelsesfasen, er at forskeren får en fornemmelse af data og en 

forståelse af helheden, samt af hvad der egentligt er på spil. Man må derfor fordybe 

sig og blive fortrolig med data (Elo, Kyngäs 2008). Derfor er samtalerne først 

gennemlyttet adskillige gange og dernæst transskriberet. Patientsamtalerne blev 

transskriberet i deres fulde længde, sådan det latente indhold kunne analyseres, dvs. 

øh er transskriberet når det var relevant for samtalen, mens pauser, latter, og ironi blev 

markeret. Desuden blev stemningsleje tilført transskriptionen, f.eks. når patienten 

grinte, virkede irriteret, tydelig berørt eller græd undervejs i samtalen. Den 

transskriberede samtale blev gennemlæst flere gange for at opnå en fuld forståelse af 

hvilke processer der var på spil i samtalen. 

 

3.5.3 Organisering af data 

Ved induktiv metode er næste trin at organisere data. Denne proces indebærer en 

kodning, at danne kategorierne og abstraktion (Elo, Kyngäs 2008, Graneheim, 

Lundman 2004). Dette kan foregå ved direkte åben kodning, hvor noter og overskrifter 

skrives i teksten, mens denne læses. Det skrevne materiale læses igen og så mange 

koder så muligt skrives i margin, for at beskrive alle aspekter af indholdet (Elo, Kyngäs 

2008) eller ved at udvælge meningsdele, der kondenseres og herefter kodes 
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(Graneheim, Lund 2004). Koderne samles og anføres på et kodeark og kategoriseres. 

Dog er det ikke nok bare at samle observationer, der er ens, i stedet må man 

klassificere data som tilhørende en bestemt gruppe. Heri ligger en sammenligning 

mellem data og andre observationer, der ikke tilhører den samme kategori. Ved at 

formulere kategorier via induktiv metode tager forskeren en beslutning gennem 

forståelse for hvilke dele, der skal i samme kategori. Abstraktion betyder at formulere 

generelle beskrivelser af forskningsemnet gennem dannelsen af kategorier, hvor disse 

dannes ved at bruge indholdskarakteristiske ord. Subkategorier med lignende emner 

grupperes sammen, sådan at kategorier dannes som hovedkategorier (Elo, Kyngäs 

2008).  

 

Ovenstående betød i denne undersøgelse at under gennemlæsning af materialet blev 

taget noter og overskrifter. Herefter blev teksten delt i sekvenser med sygeplejerske – 

patientdialoger, der blev meningskondenseret og kodet induktivt, for derefter at blive 

transformeret til subkategorier. Dernæst blev subkategorierne gennemset for at udlede 

meningsfulde mønstre, der beskrev hovedelementerne af hvordan patientinvolvering 

kom til udtryk i samtalen. Subkategorier blev samlet i hovedkategorier og der blev lavet 

en sammenlignende analyse, med formålet at undersøge hvordan kategorierne 

henholdsvis hang sammen og varierede sådan at ny information blev produceret. Ud 

fra disse fund blev specialets formål forklaret og besvaret via deduktion på tværs af 

resultaterne. Disse blev opsummeret i temaer i diskussionen, sådan specialets 

problemformulering diskuteredes og besvares.  

 

3.5.4 Afrapportering af indholdsanalysen 

En gennemarbejdet troværdig indholdsanalyse kræver at forskeren formår at forenkle 

data og danne kategorier, der afspejler genstanden for undersøgelsen på en pålidelig 

måde. Desuden er det nødvendigt at vise sammenhængen mellem resultater og data, 

gerne gennem bilag og tabeller (Elo, Kyngäs 2008). Derfor er processen beskrevet 

meget detaljeret, og resultaterne underbygges via citater fra patientsamtalerne. For at 

skabe gennemsigtbarhed blev kontekst, udvælgelse af deltagere, dataindsamling og 

analyseproces beskrevet. Følgende skema illustrerer et eksempel på den proces, hvor 

store mængder data kondensereres og kodes induktiv undervejs.  
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Figur 2: Eksempel på kodeprocessen 

 

4.0 Analyse 

Analysen blev opbygget således, at patientsamtalerne før og efter sygeplejersken 

havde deltaget i kommunikationskurset, blev analyseret separat. 

Forskningsspørgsmålene blev stillet til de transskriberede patientsamtaler, for dernæst 

at danne fundamentet for de induktivt udledte koder, der som beskrevet blev samlet i 

subkategorier, der herefter blev reduceret til hovedkategorier.  

Tre temaer blev udledt og diskuteres efterfølgende i et separat afsnit. Følgende figurer 

illustrerer, hvordan processen fra koder til kategorier forløb hos samtalerne før 

kommunikationskurset: 
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Figur 3: Induktiv proces fra koder til kategorier inden kursus 
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Dernæst illustreres processen i samtalerne efter kommunikationskursus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Induktiv proces fra koder til kategori efter kursus 
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5.0 Resultater 

Indholdsanalysen viste at samtalerne før og efter kommunikationskurset havde 

forskelligt perspektiv. Før kommunikationskurset var samtalernes fokus bestående af 

informativ karakter, f.eks. medicinsk smertebehandling og forberedelse til scanning, 

mens samtalerne efter kommunikationskurset i højere grad var rettet mod, hvordan 

patienterne kunne integrere sygdom på en acceptabel måde i hverdagen. 

 

5.1 Samtaler før kommunikationskursus 

Analysens fund fremstilles først ud fra samtalerne før sygeplejerskernes deltagelse på 

kommunikationskurset.  Overskrifterne svarer til de tre forskningsspørgsmål:  

 

1) Hvordan kommer sygeplejerskens syn på patientinvolvering til udtryk? 

2) Hvordan kommer kommunikation, der hæmmer patientinvolvering til udtryk? 

3) Hvorledes kommer kommunikation, der fremmer patientinvolvering til udtryk? 

 

5.1.1 Hvordan kommer sygeplejerskens syn på patientinvolvering til udtryk 

Sygeplejerskernes syn på patientinvolvering kom direkte til udtryk gennem, hvorledes 

formålet med patientsamtalen blev defineret, og indirekte hvorpå den biomedicinske 

tilgang til patienten fremstod som fremherskende.  

 

5.1.1.1 Sygeplejerskens formål med samtalen 

Sygeplejerskens forhåndsdefinerede mål og agenda for konsultationen blev 

bestemmende for indholdet, hvilket medførte at patientens forventninger ikke fremstod 

som en integreret del af samtalen. Endvidere bestod sygeplejerskens agenda primært 

af informativ karakter, f.eks. at indhente relevante oplysninger med henblik på at 

færdiggøre en henvisning, der skulle anvendes i forbindelse med en diagnostisk 

rygscanning.  

Pårørende blev ikke involveret som en ligeværdig part i samtalen, hvilket medførte at 

de forventninger eller spørgsmål vedkommende kunne have ikke blev udforsket eller 

besvaret. Eneste indikator for at den pårørende var tilstede, kom til udtryk via 

tiltaleformen ”jeres”. Samtidigt blev det indirekte signaleret, at patientens perspektiv 

ikke var en vigtig eller påkrævet del af samtalen: ”Jeres rolle i det her, er at udfylde det 

her skema [henvisningen til MR scanning], og så går du ned og afleverer det i 
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røntgenafdelingen. Så bliver du scannet i sådan et stort rør og det tager ca. 20 min. 

Når du er færdig med det, så går du jo hjem, og så har du jo en ny dato her”. 

 

Sygeplejersken var ikke opmærksom på patientens oplevelse af sygdom, og anvendte 

ikke aktiv lytning, da denne fortalte om traumatiske oplevelser og reaktioner på akut 

sygdom. Kom patienten ind på disse oplevelser drejede sygeplejersken emnet tilbage, 

til den for samtalen lagte agenda, nemlig indhentning af oplysninger. Patienten havde 

dog behov, for at fortælle om angstfremkaldende oplevelser i forbindelse med 

hændelsen, der havde ført til den kliniske problemstilling og vendte derfor gentagne 

gange tilbage til episoden: 

 
Patient: ”Det var den mest sindssyge smerte i mit liv (…) måtte slæbes ind på 
kontoret at ligge. Da jeg kom hjem gjorde det endnu mere ondt, og konen ringede 
faktisk 112, for da jeg skulle op på toilet gjorde det så ondt, at jeg faktisk 
besvimede. Jeg har aldrig prøvet noget lignede”.   
 
Sygeplejersken: ”Så nu er det kun benet der gør ondt”? 

 

5.1.1.2 Den biomedicinske tilgang som den fremherskende 

Sygeplejerskens tilgang var rettet mod biomedicinske og diagnostiske fakta tilknyttet 

det kliniske problem, hvilket medførte at patienten ikke fik muligheden for at drøfte 

bekymringer med sygeplejersken. Patienten havde dog tidligere erfaringsmæssige 

problematikker i tilknytning til medicin, hvilke oversteg behovet for at være korrekt 

smertebehandlet:  

 
Patient: ”Jeg skal ikke have noget, der har med vægtøgning at gøre, for jeg fik 
engang antidepressiv og der tog jeg 20 kg på, og det er jeg ikke kommet af med 
igen”. 
 
Sygeplejerske: ”Men der er vægtøgning ved det hele (..) så har jeg ikke noget der 
kan hjælpe dig”? 

 

Når sygeplejersken ikke reagerede på patientens bekymringer mindskede det ikke 

angsten, men tværtimod forstærkede den. Dette illustreret ved, at patienten 

kontinuerligt vendte tilbage til frygten for en evt. vægtøgning. Sygeplejersken 

undersøgte hverken baggrund eller historik bag vægtøgningen, eller lyttede til 

patientens bekymringer, men forsatte det biomedicinske fokus på at justere den 

smertestillende medicin. Herved kunne vigtige informationer fra patienten mistes: 
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Sygeplejerske: ”Men du sagde Dolol [syntetisk morfin] hjalp dig”? 
 
Patient: ”Ja”. 
 
Sygeplejersken: ”Har du flere af dem derhjemme”. 
 
Patient: ”Ja jeg har lige fået gennem egen læge egen læge. Jeg har lige fået en 
lille pakke en 20 stk.”. 
 
Sygeplejersken: ”Hvor man tager du af dem”.  

 

Patientinvolvering kunne reelt først optræde i det øjeblik patientens bekymringer blev 

taget alvorligt og inddraget som et punkt i samtalen. Ellers opstod den problematik at 

sygeplejersken og patienten talte forbi hinanden, idet de havde forskellige agendaer, 

hvilket havde den konsekvens, at patienten ikke adapterede sygeplejerskens agenda.  

 
Patient: ”Jeg vil jo bare gerne af med den hovedpine som jeg går med hver dag. 
Men jeg ved ikke om det er bedst, jeg bare tager endnu 20 kg på eller er 
smertefri. Det går mig så meget på psykisk for jeg kæmper så meget med de 
kilo der. At komme af med dem igen”. 
 
Sygeplejerske: ”Jeg syntes, at det er det, vi prøver først af [tbl. Dodol]. Men jeg 
vil gerne have, at det ordner du med din egen læge, fordi han startede det op”. 

 

Der var endvidere risiko for, at patienten misforstod relevant information når 

sygeplejersken overhørte bekymringer. Dette påvirkede sygeplejerskens syn på 

patientinvolvering, da hun fik opfattelsen af patienten ikke lyttede.   

 

Sygeplejerske: ”Er der noget du er i tvivl om”.  
 
Patient: ”Nej ikke sådan rigtig. Er der ikke noget andet man ved virker, end det 
her nervesmertestillende” [patienten lyder meget opgivende].  
 
Sygeplejerske:  ”Dolol er ikke nervesmertestillende [irriteret toneleje]. Nej, men 
der er ikke andet. Nej, der er Saroten, Gabapentin eller Lyrica, de har alle den 
bivirkning, men det er jo ikke sikkert du får den bivirkning, men umiddelbart har 
jeg ikke andre at byde ind med”. 

 

Sygeplejersken tænkte i diagnoser, i stedet for diagnosens betydning for patienten, 

f.eks. ved anvendelsen af fagudtryk. Dette kunne medføre at patienterne reagerede 

med irritation eller vrede. At blive omtalt som en diagnose påvirkede patienten i negativ 
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retning, hvilket vedkommende tydeligt markerede verbalt såvel som non-verbalt 

eksempelsvis via tonelejet: 

 

Patient: ”Jamen det var en arbejdsskade. Jeg skulle flytte en container og så 
træk jeg i den og så skete der noget”. 
 
Sygeplejerske: ”Det kalder man et forflytningstraume”? 
 
Patient: ”Du kan kalde det hvad det passer dig [stemmen skarp], hvis du 
mener det er det rigtige, så er det fint”. 

 

Det kom indirekte til udtryk under samtalerne, at patientinvolvering ikke var naturlig del 

af sygeplejen. Visse handlinger lå der en klar forventning om, at patienten deltog i, bl.a. 

forskningsprojekter, hvor det ikke blev tydeliggjort at deltagelse var frivilligt. Tværtimod 

præsenterede sygeplejersken, det som værende et præmis for forløbet og udsendte 

derved et implicit signal, om, at dette var en del af at være patient på rygcenteret: 

 
Sygeplejerske: ”Så skal jeg lige fortælle dig lidt om, hvad der sker næste gang. 
(..) Næste gang du kommer, så beder vi dig komme en halv time før tid, og det 
er fordi der foregår rigtig meget rygforskning her. Så vi har en unik database vi 
gerne vil have alle patienter indgår i (..). Det er simple spørgsmål, men der er 
over 20 sider, så det tager noget tid”. 
  
Patient: ”Ja ok” [opgivende toneleje]. 

 

5.1.2 Hvordan kommer kommunikation der hæmmer patientinvolvering til udtryk 

Kommunikation der hæmmede patientinvolveringen opstod på to måder under 

samtalerne. Enten når patienten ikke følte sig som en aktiv part i samtalen eller når 

patienten ikke følte sig taget alvorligt. 

5.1.2.1 Ikke at føle sig som en aktiv part i samtalen 

Ikke at føle sig som aktiv part i samtalen virkede hæmmende på patientinvolveringen. 

Dette kom til udtryk i situationer, hvor patienten ikke følte sig hørt, hvilket opstod når 

patienten modtog overflødig information. Sygeplejersken tog ikke udgangspunkt i den 

viden patienten havde, for derefter at supplere med relevant information. Derfor opstod 

den situation, at en del af informationen var kendt viden for patienten. På trods af 

patienterne gjorde opmærksom på dette, forsatte sygeplejersken med 

informationerne. Dette affødte forskellige reaktioner fra patienterne bl.a. en følelse af 

at blive betragtet som uvidende, at blive talt ned til, eller som rent tidsspilde:  
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Sygeplejerske: ”Er du med på hvorfor jeg spørger om hæl og tå-gang. Det er 
fordi, hvis der bliver noget med benet, det bliver lamt eller du ikke kan lade 
vandet, så er det fordi det trykker på en nerve. Der skal man reagere og ringe. 
 
Patient: ”Ja ja. Det har jeg hørt fra alle, så skal jeg ringe 112. Det siger alle. Jeg 
har hørt det mange gange” [irriteret toneleje]. 
 
Sygeplejersken: ”Ja, det er noget vi skal sige. Det sker jo ikke, men vi skal sige 
det”. 

 

Når patienterne anså informationen for irrelevant resulterede det i, at de mistede fokus, 

hvilket hæmmede engagementet i samtalen og dermed patientinvolveringen. Der var 

en tendens til, at sygeplejersken var orienteret mod selve det praktiske omkring 

forløbet på rygcenteret og forklarede dette detaljeret. Informationer som patienten ikke 

var i stand til at rumme på daværende tidspunkt, og dermed mistede ejerskab til 

informationen. Om patienten kunne huske denne række af informationer undersøges 

ikke nærmere: 

  

Sygeplejerske: ”Så kommer der en og henter dig, ligesom jeg hentede dig, og 

vedkommende er enten uddannet kiropraktor, kiropraktorstuderende, 

fysioterapeut eller læge. Vi har ikke mange læger i det her hus og 

kiropraktorstuderende er jo ved at være færdige med deres uddannelse, når de 

kommer her, og der er altid en superviser med, og så tager de dig med på en 

stue og stiller dig endnu flere spørgsmål end i dag”. 

 

Patient: ”Endnu flere”? [Forundret stemme og med let ironi]  
 

Sygeplejerske: ”Ja og de vil gerne se din ryg og de vil bruge briksen og du skal 

lave forskellige øvelser. Efterfølgende vil de måske gerne benytte deres team 

og så henter de deres team for de arbejder i tværfagligt team og så kommer der 

nogle flere personer herind og stiller uddybende spørgsmål og så går de ud og 

diskuterer og så kommer din kontaktperson tilbage. Og så får du det hele at 

vide hvad vi tænker og hvad vi vil tilbyde dig og selvfølgelig svar på dine MR 

billeder. Du skal vide at MR billede er for os et supplement det kan aldrig stå 

alene vi har jo mange patienter der kommer med kæmpe prolapser og ikke har 

nogen smerter og vi har patienter der kommer og har ondt i hele kroppen og 

med en fin scanning eller en blank scanning derfor er det vigtigt for os at høre 

hvordan du har det”. 

 

Patient: ”Ja ja”. [lyder uengageret] 
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5.1.2.2 Ikke at blive taget alvorligt 

Det andet aspekt, der hæmmede patientinvolveringen var når patienten ikke følte sig 

taget alvorligt. Patienterne tog det for givet, at sygeplejersken var opdateret i journal 

og sygehistorik. Når de undervejs opdagede, at sygeplejersken ikke kendte forløbet, 

kom dette til udtryk på varierende vis. Drog sygeplejersken samtidigt konklusioner om 

symptomer, hun mente at have læst i journalen, men som patienten ikke var enig i, 

skabte dette en stemningsændring i samtalen, hvor patienten blev tiltagende frustreret.   

  
Sygeplejersken: ”For du havde det med hovedpine og så havde du det med 
brystbenet hvor det gjorde ondt”. 
 
Patient: ”Nej”. 
 
Sygeplejerske: ”Det med brystbenet, havde du ikke lidt ondt”? 
 
Patient: ”Nej” [lettere irriteret tone] 
 
Sygeplejerske: ”Jo det havde du”. 
 
Patient: ”Nej” [meget bestemt toneleje] 
 
Sygeplejerske: ”Nå, men det syntes jeg at have læst”. 
 
Patient: ”Nej det er nakken og lænden”. 
 

 
Ikke at føle sig taget alvorligt hang sammen med, hvorvidt patienten følte at 

sygeplejersken var velforberedt. Patientinvolveringen mindskedes når patienten blev i 

tvivl om sygeplejerskens kompetencer. Dette kunne opstå, hvis sygeplejersken udviste 

tvivl om baggrunden eller berettigelsen for patientens forløb på Rygcenteret. 

Eksempelvis hvis patienten mente at være i et udredningsforløb, og sygeplejersken 

stillede spørgsmålstegn ved dette. Patienten gav ikke direkte udtryk for frustrationen, 

men afslørede en undren non-verbalt via tonelejet:  

 
Sygeplejerske: ”Er du egentligt blevet udredt for den hovedpine”. 
 
Patient: ”Det er jo egentligt, det jeg er ved nu [undren i stemmen], for det kom jo 
efter jeg blev påkørt i den der ulykke. Så det er jo egentlig det vi er ved nu, jeg 
ved ikke hvad det præcis er, men efter jeg kunne forstå så hedder det traumatisk 
piskesmæld. Det er det det hedder”.  
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Ikke at blive taget alvorligt var også knyttet til den viden og overblik over eget forløb 

som patienten besad. Anfægtede sygeplejersken patientens handlemåder skabte det 

en uhensigtsmæssig kommunikation, der hæmmede patientinvolveringen. Tolkede 

patienten, at sygeplejersken vurderede vedkommende som uvidende skabte det 

vrede. Patienterne havde behov for anerkendelse for at de handlede ansvarligt i 

forhold til deres sygdom og fulgte anbefalingerne fra sundhedsprofessionelle:  

 
Sygeplejerske: ”Du har været ved kiropraktor. Vi vil gerne vide hvad du har 
afprøvet”? 
 
Patient: ”Afprøvet” [undrende]. 
 
Sygeplejerske: ”Ja altså behandling”. 
 
Patient: ”Ikke noget”. 
 
Sygeplejerske: ”Ikke noget? Jamen kiropraktorer er jo en behandling”. 
 
Patient: ”Ja ja [irriteret toneleje] men han ville ikke gøre noget da jeg havde de 
fysiske skader. (..) Og så ville han ikke røre ved mig fordi det lignede en 
diskusprolaps og det samme sagde lægen også”. 

  

Mistede patienten følelsen af at være en ligeværdig part i samtalen, opstod risiko for 

at vedkommende blev fraværende undervejs. Dette medførte at kommunikationen 

forringes som samtalen skred frem, på trods af sygeplejersken afslutningsvist forsøgte 

at involvere patienten ved at spørge til forventninger til forløbet. Dog var patienten på 

daværende tidspunkt så frustreret, at denne misforstod spørgsmålet: 

 

Sygeplejerske: ”Hvad forventer du ved at komme her”?  
 
Patient: ”Hvorfor jeg venter” [lyder gal]. 
 
Sygeplejersken: ”Nej forventer”. 
 
Patient: ”Nå det var lidt anderledes. Jamen at få svar på, hvad det er nede i 
den lænd der, og så også få et træningsprogram eller behandlingsprogram 
eller tilbud, og få en afklaring hvad der er galt og så komme videre”. 
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5.1.3 Hvordan kommer kommunikation der fremmer patientinvolvering til udtryk 

Kommunikation der aktivt skulle fremme patientinvolveringen optrådte i mindre grad 

under samtalerne. I begge samtaler anvendte sygeplejerskerne dog spørgsmål, med 

det intenderede formål at involvere patienten. Dog kom patientinvolveringen aldrig i 

spil, da sætningerne opstod fragmenterede og patientens svar ikke blev integreret i 

den videre samtale, men i stedet tog afsæt i sygeplejerskens agenda:  

 

Sygeplejerske: ”Du har været inde ved Kasper i dag og hvordan gik det”. 

Patient: ”Det gik egentlig fint nok. Jeg skulle bare være opmærksom på hvordan 

jeg bruger nakken, og så se om det kunne afhjælpe og så se om det havde nogen 

betydning. Det var det eneste han lige kunne sige, men han kunne ikke love 

noget”.  

Sygeplejerske: ”For du havde det med hovedpine”.  

 

5.2 Samtaler efter kommunikationskursus 

Her præsenteres analysens fund, ud fra de to patientsamtaler efter sygeplejersken 

havde deltaget på kommunikationskursus. De tre forskningsspørgsmål danner igen 

overskriften for de enkelte fund.  

 

5.2.1 Hvorledes kommer sygeplejerskens syn på patientinvolvering til udtryk 

Sygeplejerskens syn på patientinvolvering kom til udtryk gennem, hvorledes 

patientens forventninger til samtalen blev en integreret del af samtalen, samt hvordan 

sygeplejersken formåede at få patienten til med egne ord at formulere konsekvenser 

af sygdommen.  

 

5.2.1.1 Patientens forventninger til samtalen 

Sygeplejerskernes agenda blev sat i baggrunden og i stedet var udgangspunktet 

patientens situation. Samtalerne startede på forskellig vis, da sygeplejersken og 

patienten i det ene tilfælde kendte hinanden fra tidligere, mens der i den anden samtale 

var tale om et førstegangsmøde.  

Sygeplejersken signalerede fra start en åbenhed og interesse, der gav patienten et 

indtryk af, at samtalen var med udgangspunkt i dennes behov. Samtidigt var 

sygeplejersken velforberedt, og ved indledningsvist at præsentere sig med eget navn 

samt anvende patientens navn, signalerede dette ligeværdighed og empati i 
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kommunikationen: ”Og så er du kommet til mig, Malene og jeg hedder Tenna. Og du 

skal vide at det jeg ved om dig, er det jeg ved fra Sanne [fysioterapeut] som du er 

blevet undersøgt ved”.  

 

Når sygeplejersken opsummerede undersøgelsesresultaterne virkede det 

patientinvolverende på to måder. Både ved at støtte patienten i at huske informationen, 

men samtidig ved at undersøge om patienten havde forstået resultatet af scanningen, 

på samme måde som sygeplejersken fremlagde den. Herved fik patienten muligheden 

for at korrigere eller spørge yderligere til resultatet: ”Men du har nogle lave lænderygge 

smerter som også går ud i dit lår. Men din MR scanning den var heldigvis helt normal. 

Men Sanne [Fysioterapeut] ser ud fra de undersøgelser hun lavede, at du har rigtig 

mange muskelspændinger (..). Og du har også fået et barn, så i dit allernederste 

bækkenled der er det sådan lidt ustabilt. Passer det?”  

  

I samtalen, hvor sygeplejersken og patienten havde mødt hinanden tidligere, 

benyttedes en anden måde at indlede samtalen på. Ved at bede patienten selv 

fortælle, hvordan det var gået inde hos fysioterapeuten signalerede sygeplejersken, at 

det var patientens behov og ønsker, der skulle forme samtalen. Samtidigt viste dette 

indirekte sygeplejerskens syn på patientinvolvering, ved at anerkende at patientens 

tolkninger var ligeså vigtige informationer, som de sygeplejersken besad: 

 

Sygeplejersken: Hvad skete der inde hos Ulla [fysioterapeuten]? 
 
Patient: ”Jamen hun gav jo nogle nye input syntes jeg en ny vinkel på det hele”.  
 
Sygeplejersken: ”Ja hvad fik du at vide så”?  
 
Patient: ”Jamen jeg skulle jo stoppe med de der øvelser jeg fik af min egen fys 
og så fik jeg tre nye jeg skulle koncentrere mig om”.  
 
Sygeplejersken: ”Hvad gjorde de ved dig de andre øvelser du fik”?   
 
Patient: ”Jamen dem skulle jeg stoppe med, de har jo overhovedet ikke hjulpet 
og nu har jeg haft dem gennem et halvt år og det føltes bare som om det bliver 
mere og mere spændt. Men det virkede rigtig fint at få en ny vinkel på det syntes 
jeg, jeg havde bare tænkt at jeg skulle klø på de gamle men det har bare gjort 
det værre”.  
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Sygeplejerskerne opfattede patienterne som ligeværdige parter i samtalen og forsøgte 

at tage afsæt i patienternes forventninger. Derfor fik de allerede fra begyndelsen 

signaleret, at emnet for samtalen kunne baseres på patientens ønsker: ”Hvad har du 

forventet at vi skulle snakke om”?  

Patienterne havde dog svært ved at italesætte deres forventninger til samtalen, og 

kunne ikke umiddelbart svare på spørgsmålet. At patienten ikke havde en klar agenda 

virkede overraskende på sygeplejersken, der derfor bragte mulige emner op, der 

kunne indgå i samtalen. Patienten nåede dog ikke at af - eller bekrafte før samtalen 

forsatte:  

 
Sygeplejersken: ”Har du tænkt på noget du skulle snakke med mig om”.  
 
Patient: ”Næ jeg ved egentligt ikke hvorfor jeg fik en tid her jeg fik bare at vide 
at jeg fik to tider”. 
 
Sygeplejersken: ”Nå men det du kan bruge mig til det er at tale om det 
smertestillende og håndteringen af smerter. 
Hvor meget tager du nu”? 

 

5.2.1.2 Patientens egen tolkning af sygdommens konsekvenser 

Analysen viste at sygeplejerskerne efter kommunikationskurset, havde fået et øget 

fokus på at få patienterne involveret i samtalen, specielt ved at få patienten selv til at 

beskrive forløbet og de konsekvenser de oplevede ved sygdommen. Samtalerne bar 

præg af, at sygeplejersken var interesseret i patientens perspektiv, hvilket blev 

illustreret løbende gennem samtalerne. Selvom sygeplejersken kendte patientens 

forløb, bedte hun om patientens version. Dette øgede patientens ejerskab til samtalen 

og dermed involveringen: ”Så du er blevet dig selv igen (….) men jeg har brug for at 

vide, at du lige fortæller mig det her forløb, så du lige fortæller mig det fra din mund”. 

Et andet eksempel var vedrørende patientens smerter: ”Hvad tænker du selv om det 

her”. Og senere: ”Tænker du det er farligt eller trælst”. 

Generelt var der i samtalerne en opmærksomhed på patientens egne metoder til 

håndtere sygdommen, f.eks. på måden at takle smerteproblematikken. Ud over den 

ren faktuelle vidensformidling omkring effekten af forskellig smertestillende medicin 

omhandlende samtalerne i høj grad, hvordan patienten selv kunne håndtere smerter. 

Dermed blev fokus forståelsen af smerter, mere end behandling af smerter:  
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Sygeplejersken: ”Hvad det tænker du smerter er”.  
 
Patient: ”Det er hvis du har slået dig eller noget så får man ondt”. 
 
Sygeplejersken: ”Ja for mig er det også et signal, der fortæller kroppen at nu er 
der noget der er forkert. Det er en ubalance, det er et signal og det behøver ikke 
være farligt, men det fortæller dig noget (…..). Men når jeg siger sådan, hvad 
tænker du så om smerter. Kan du se en relation til de smerter du har”. 
 
Patient: ”Ja altså der er nok ting jeg ikke burde gøre, men så er det sådan at så 
gør man dem alligevel”. 
 

Ved at undersøge og vise interesse i patientens perspektiv, fik sygeplejersken 

patientens egen forklaring på, hvilke problematikker denne anså som knyttet til den 

kliniske problemstilling. Dette skabte grundlaget for en samtale, hvor patienten fik 

mulighed for at drøfte disse problematikker og kunne få sparing til eventuelle 

løsningsforslag sammen med sygeplejersken, bl.a. omkring det vanskelige i at 

håndtere afhængigheden af andre: 

 
Patient: ”Nej altså jeg er jo scannet, og der var jo ikke noget galt. Og så har jeg 
jo været inde ved Stine [fysioterapeut]”. 
 
Sygeplejersken: ”Og der fik du at vide at det var muskler”. 

Patient: ”Ja”.  

Sygeplejersken: ”Hvordan har du det med det nu”. 

Patient: ”Det, der er irriterende det er, at jeg skal bede om hjælp hele tiden, 
både derhjemme og på arbejde. Du skal have nogen andre til at gøre tingene 
for dig”. 

 

5.2.2 Hvorledes kommer kommunikation der hæmmer patientinvolvering til 

udtryk 

Faktorer der hæmmede patientinvolveringen kom til udtryk i samtalerne, når 

sygeplejersken negligerede patientens bekymringer eller når sygeplejerskens egne 

antagelser omkring, hvordan den kliniske problemstilling påvirkede patientens 

dagligdag blev for dominerende.  
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5.2.2.1 Når sygeplejerskens antagelser blev for dominerende 

Patienterne havde brug for anerkendelse i deres håndtering af sygdom, hvilket kom til 

udtryk flere gange under samtalerne. Det var vigtigt for patienterne, at de ikke følte sig 

stemplede som dovne eller som ”gået i stå”, og der var behov for at fortælle, at de så 

vidt muligt prøvede at opretholde en så normal hverdag så mulig: ”Jamen jeg har jo en 

datter på 2 år, så hende skal jeg jo have op, og så er jeg jo ovre at aflevere hende, og 

ordner hvad der lige skal ordnes. Det er ikke sådan jeg smider mig på sofaen 

overhovedet ikke. Så træner jeg ned i fitnesscenter fire gange i ugen”.  

 

At kommunikere patientinvolverende blev derfor en balancegang, hvor patienten ikke 

skulle have oplevelsen af at være i ”forhør”, men derimod en naturlig interesse fra 

sygeplejersken, da patienten ellers gik i forsvarsposition og følte sig stigmatiseret. 

Dette opstod hvis sygeplejersken fik påført egen forforståelse på patienten, og derved 

overskred balancegangen mellem at udvise forståelse for patientens situationen og 

være forudindtaget. Det viste sig at være essentielt at sygeplejersken åbent og 

reflekterede lyttede til patientens beskrivelse: 

   
Sygeplejersken: ”Så i er begge to hjemme nu”. 

Patient: ”Ja det er vi. Han [kæreste] er sygemeldt, men det skulle hurtigt blive 
bedre”.  

Sygeplejersken: ”Det er også vigtigt at bruge hovedet. Der går jo ikke lang tid 
så kan man blive lullet ind i det der, og så kan man næsten ikke spise 
morgenmad”.  

Patient: ”Nej, det syntes jeg nu slet ikke [bestemt toneleje]. Jeg er god til at 
holde mig i gang og så har jeg veninder på barsel. Så jeg er ikke gået hjemme 
i huset bare”. 

 

En lignende faktor, der hæmmede patientinvolveringen, var når sygeplejersken kom 

med mulige forslag til ændringer af rutiner i patientens dagligdag eller arbejdsliv. Dette 

resulterede i, at patienten i stedet begyndte at forsvare egne handlinger, og herved 

overbeviste sig selv om at en ændring ikke var mulig og afviste alle forslag:  
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Patient: ”Så er der ikke nogen der lige kan tage ved”. 
 
Sygeplejersken: ”Var der noget med at de havde forsøgt at indrette din 
arbejdsplads”.  
 
Patient: ”Jo men så har vi meget travlt lige nu så det der med hensyn det er ikke 
lige så nemt”. 
 
Sygeplejersken: ”Har du mulighed for at hvile dig i løbet af dagen”. 
 
Patient: ”Nej”. 
 
Sygeplejersken: ”Og så når du kommer hjem”. 
 
Patient: ”Jamen så har jeg min datter der skal hentes og så skal der handles og 
det der med at sætte sig ned det kan man jo ikke lige”. 

 

5.2.2.2 Når sygeplejersken negligerede patientens bekymring 

Det hæmmede patientinvolveringen når sygeplejersken ikke reagerede på patientens 

bekymringer, f.eks. i forhold til fremtidsperspektivet: ”Det er jo svært at acceptere kun 

at være 26 år og så er der så mange ting jeg ikke kan, og må vælge fra”.  

Opfangede sygeplejersken ikke patientens bekymringer blev disse gentaget senere i 

samtalen. Her i forbindelse med at holde smerteniveauet på et acceptabelt plan: ”Ja 

men det bliver da svært, også fordi jeg tænker på det hele tiden. At jeg ikke er ældre 

så jeg tænker at det kan ikke passe det her”. 

Patienten vendte tilbage med bekymringen, om at det var svært at acceptere de 

begrænsninger sygdommen gav hende. Reagerede sygeplejersken med et forsøg på 

at nedtone bekymringerne og trøste patienten forstærkedes disse yderligere:  

 
Sygeplejerske: ”Jo men det skal nok blive godt igen, så du skal ikke tænke på 
det med du ikke er ældre. Det er lige som hvis man har brækket noget”.  
 
Patient: ”Jo men det er noget andet der er der 8 uger og så er man ok igen. Her 
kan man ikke se noget”. [Græder] Ej men det er bare fordi det er sådan lidt pinligt 
det er ved at være træls”. 
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5.2.3 Hvorledes kommer kommunikation der fremmer patientinvolvering til 

udtryk. 

Kommunikation der fremmede patientinvolveringen kom til udtryk på forskellige måder 

i samtalerne. F.eks. via spørgsmål, der hjalp patienten med at forstå, hvorledes 

sygdommen skabte begrænsninger i det fysiske aktivitetsniveau. Desuden via 

kommunikation, der skabte plads og rum til refleksion hos patienterne, således selv de 

fik formuleret egne løsningsforslag til ændringer i hverdagen.  

 

5.2.3.1 At hjælpe patienten med at acceptere fysiske begrænsninger 

Patienterne fortalte, at det var svært ved at acceptere de fysiske begrænsninger, de 

oplevede i hverdagen. Det var vanskeligt at bede om hjælp, eller sige nej til at hjælpe 

andre. Dette medførte, at patienterne faktisk havde flere smerter end nødvendigt, fordi 

de ikke respekterede, de begrænsninger sygdommen indebar. Analysen viste, at når 

sygeplejersken begyndte at komme med gode råd, i forhold til at strukturere hverdagen 

gik patienterne i forsvarsposition. Tværtimod forholdt det sig omvendt når 

sygeplejersken blot anerkendte og lyttede til patientens frustrationer. Det viste sig at 

være et følsomt emne for patienterne, der i starten af samtalen ikke anså det som 

værende et problem at sige fra eller at bede om hjælp hos familien. Men udforskede 

sygeplejersken dette nærmere, og gav patienten tid til at reflektere viste det sig 

alligevel at være problematisk. Det fremmede patientinvolveringen, at patienten fik 

åbnet op og fortalt om, hvor svært det var at bede om hjælp, uden at sygeplejersken 

kom med velmenende råd:  

 

Sygeplejersken: ”Er der nogen du ikke syntes du ikke bliver hørt af. At de ikke 
forstår du har ondt, eller ikke lytter til dig”. 

Patient: ”Næh jeg syntes de alle godt ved det. De kan godt se når det er skidt 
og jeg har ondt” 

Sygeplejersken: ”Så du får den omsorg du har brug for”? 

Patient: ”Ja det gør jeg bestemt og jeg skal nok også sige til når jeg har ondt 
men der skal meget til før jeg siger fra og det skal jeg også blive bedre det ved 
jeg godt”. [Græder] 

Sygeplejersken: ”Hvad gør dig ked af det lige nu”? 
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5.2.3.2 At finde nye løsninger 

Patientinvolveringen blev fremmet når sygeplejersken anerkendte patientens egne 

metoder til at takle smerterne. Sygeplejersken behøvede ikke nødvendigvis at bruge 

mange ord, men optrådte empatisk og anerkendende over for de metoder patienten 

havde indført for at minimere smerterne. Patienten reagerede også positivt på denne 

anerkendelse: 

 

Sygeplejersken: ”Men jeg tænker, at der er nogle ting, der provokerer smerterne 
som du kunne undgå”. 

Patient: ”Jamen det er der da. F.eks. støvsuge det gør min kæreste, og Sofia 
hun skal ikke løftes op, hun skal kravle op af benet eller kravle op i sofaen og 
så løfter jeg hende derfra. Så vi finder ud af det”.  

Sygeplejersken: ”Jeg syntes faktisk du er god til at finde ud af det”.  

Patient: ”Ja jo sådan. Der er selvfølgelig nok mange ting. At sige fra til folk, der 
beder om hjælp, det er jeg ikke så god til. 

 

Et andet element, der fremmede patientinvolveringen var når sygeplejersken formåede 

via få spørgsmål at et indblik i patientens vilkår. Patienterne ønskede ikke, at 

familielivet skulle påvirkes og udførte derfor handlinger, der fremprovokerede 

smerterne. At få sat ord på disse handlinger hjalp patienterne til at revurdere det 

uhensigtsmæssige i, ikke at lytte til kroppens smertesignaler: 

 
Sygeplejersken: ”Hvad syntes du er sværest at lave derhjemme” 
 
Patient: ”Jamen jeg ved ikke om der er noget der er svært men jeg kan ikke 
rigtig lave noget uden det gør ondt”. 
 
Sygeplejersken: ”Nej. Men det gør du alligevel”. 
 
Patient: ”Ja”. 
  
Sygeplejersken: ”Så du gør det du vil. Du gør det der skal ordnes”. 
 
Patient: ”Ja det gør jeg eller vi deles om det, så gør Thomas det, jeg har 
besluttet at det skal ikke gå ud over de andre derhjemme at jeg er syg”. 
 
Sygeplejersken: ”Er du god nok til at sige fra. Du vil helst det hele”. 
 
Patient: ”Ja det er rigtigt”. 
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Sygeplejersken skabte muligheden for patientinvolvering, således det var de 

problematikker patienten oplevede som vigtige, der blev genstand for samtalen. 

Sygeplejersken fik herefter muligheden for at hjælpe patienten, til at overveje mulige 

ændringer i vanlige handlemønstre. Her undgik sygeplejersken, at fortælle patienten 

om hvad der er rigtig og forkert, men alligevel skabte plads til at patienten selv fik 

formuleret uhensigtsmæssige handlinger.   

 

Patient: ”Ja. Og så er jeg en der gerne vil tingene selv”. 
 
Sygeplejersken: ”Er det er fordel med din situation”. 
 
Patient: ”Nej det er det ikke”.  
 
Sygeplejersken: ”Det er det ikke. Hvorfor er det ikke det”. 
 
Patient: ”Fordi så gør jeg nok tingene selv alligevel selvom jeg ved at jeg får 
ondt af det”. 
 
Sygeplejersken: ”Okay”.  
 
Patient: ”Ja det er ikke så godt”. [Griner forsigtigt] 
 
Sygeplejersken: ”Det var lige det jeg ville have dig til at sige”. [Griner] 
 

 
Endvidere fremgik det i samtalerne at når patienterne selv formulerede løsningsforslag 

virkede de anderledes positiv stemt over en mulig implementering af dette, end når 

ændringen var sygeplejerskens ide. Reel patientinvolvering forudsatte at 

løsningsforslag blev skabt i synergi mellem sygeplejersken og patienten, og at 

patienten kunne se dem som forenelige med egen dagligdag: 

 
Sygeplejersken: ”Så hvordan skal du få det til at gå den modsatte vej”. 
 
Patient: ”Ja men det skal jeg ved at give slip på nogle ting”. 
 
Sygeplejersken: ”Ja hvad kunne det være. Prøv at give et helt konkret eks jeg 
er meget nysgerrig her”.  
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6.0 Diskussion 

Den komparative analyse af hovedkategorierne viste følgende tematikker: 1) Fra et 

biomedicinsk syn på sygepleje, til en patientinvolverende tilgang, 2) Når patientens 

perspektiv kommer i spil og 3) Fællesbeslutningstagen – et realistisk senarie?  

Diskussionen tager udgangspunkt i sammenligninger af samtalerne før og efter 

kommunikationskurset med fokus på, hvorledes elementerne fra Calgary-Cambridge 

Guiden bidrager til patientinvolvering. Der vil således knyttes årsagsforklaringer på 

henholdsvis, hvilke forbedringer der er sket i forhold til at arbejde patientinvolverende, 

og hvilke faktorer der stadigt optræder hæmmende for en reel patientinvolvering. Dette 

med sigte på besvare antagelserne formuleret i problemafgrænsningen om 

sammenhængen mellem kommunikationsfærdigheder baseret i Calgary-Cambridge 

Guiden og en patientinvolverende sygepleje.  Følgende figur illustrerer, hvordan de tre 

tematikker blev dannet på baggrund af hovedkategorierne: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Illustration af temaer der indgår i diskussionen. 

Sygeplejerskens formål med samtalen 

Den biomedicinske tilgang er 
fremherskende 

Ikke at føle sig som en aktiv part i 
samtalen 

Ikke at blive taget alvorligt 

Patientens forventninger til samtalen 

Patientens egen tolkning af 
sygdommens konsekvenser 

At finde nye løsninger 

At hjælpe patienten med at acceptere 
fysiske begrænsninger 

Når sygeplejerskens antagelser blev 
for dominerende 

Når sygeplejersken negligerede 
patientens bekymringer 

Hovedkategori Tema 

Fra et biomedicinsk syn på 
sygepleje til en 
patientinvolverende tilgang 

Når patientens perspektiv 
kommer i spil 

Fælles beslutningstagen - et 
realistisk senarie? 
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6.1 Fra et biomedicinsk syn på sygepleje til en patientinvolverende tilgang 

6.1.1 At have en fælles forståelse af patientinvolvering 

Før patientinvolverende sygepleje overhovedet kan blive en realitet, kræves der ud 

over specifikke kommunikative færdigheder, en entydig fælles forståelse af, hvad 

patientinvolvering egentlig er, og hvordan det udføres i praksis blandt 

sundhedsprofessionelle. Følgende afsnit vil diskutere, hvorvidt både 

sundhedsprofessionelle samt sygehusorganisationen, mangler en entydig forståelse 

af begrebet patientinvolvering omsat til praksis, med den risiko for at patientinvolvering 

sidestilles med det informerede samtykke. 

 

Analysens fund viste, hvorledes sygeplejerskens syn på patientinvolvering før 

deltagelse på kommunikationskurset implicit kom til udtryk via den mængde og type af 

information, der blev formidlet til patienten. Samtalen blev med udgangspunkt i 

procedurer, f.eks. forberedelse af henvisning til en scanning, hvilket blev problematisk 

og hæmmende for patientinvolveringen, da patientens behov på daværende tidspunkt 

var et andet, da denne befandt sig i en akut sygdomsfase med behov for at få talt om 

de traumatiserende oplevelser. Denne mulighed opstod dog ikke da sygeplejersken 

vægtede information omhandlende forløbet, diagnoser og forholdsregler, hvilket i 

stedet for at virke oplysende, uforvarende kom til at virke som et irritationsmoment for 

patienten. Dette peger på at sygeplejerskens syn på patientinvolvering, svarede til at 

give patienten en høj grad af information om diagnose og sygdomsforløb, hvilket 

potentielt kunne virke patientinvolverende. Det var dog problematisk, da afsættet for 

denne vidensformidling, blev baseret på informationer sygeplejersken definerede som 

vigtig viden, og ikke hvad patienten efterspurgte.  

 

Dette fund genfindes i et kvalitativt studie baseret på interviews af bl.a. sygeplejersker 

på tre danske hospitaler. Undersøgelsen fandt at den manglede fælles forståelse af 

begrebet patientinvolvering var et generelt problem. Sygeplejerskerne definerede 

begrebet vidt forskelligt, og havde således varierende forståelser tilknyttet, fra 1) 

passiv kommunikation, hvor patienten informeres om sygdom og behandling og kan 

give et informeret samtykke, 2) at møde patienten med en empatisk og personlig 

tilgang, 3) behandling af patienten med udgangspunkt i patientens egne ønsker og 

behov, 4) aktiv kommunikation – hvor patienten har medbestemmelse og aktiv tager 



47 

 

stilling til sin behandling og 5) patienten udfører sin behandling selv. De 

sundhedsprofessionelle gav også udtryk for at være forvirrede over, hvad det egentligt 

betød at inddrage patienter og hvordan dette skulle gøres i praksis (Jonsson 2014, pp. 

6-7). Sammenstilles disse fem forståelser af patientinvolvering med de resultater 

fremkommet i dette speciale, svarer sygeplejerskernes forståelse og anvendelse af 

patientinvolvering til den laveste grad af involvering, nemlig den passive 

kommunikation, hvor patienten informeres løbende og kan give et informeret 

samtykke.  Dette er ifølge Riiskjær (2014, p. 96) en bred tendens i det danske 

sundhedsvæsen, hvilket understøttes af en spørgeskemaundersøgelse, hvor 2000 

læger og 2000 sygeplejersker adspurgt om deres forståelse af patientinvolvering 

udtrykte bred enighed om den gavnlige effekt. 99% af de adspurgte sygeplejersker 

angav patientinvolvering som havende en positiv betydning for kvaliteten af patientens 

pleje. Sygeplejersken blev desuden bedt om at vælge mellem udsagn omhandlende 

forståelsen af patientinvolvering. Hovedparten svarede, at de primært forstod begrebet 

som at informere patienten og at denne fik indflydelse på beslutninger. Disse 

opfattelser lægger sig tæt op ad det lovbestemte krav om informeret samtykke. Færrest 

mente at involvering bestod af at afdække og anvende patienternes viden og 

præferencer, når man planlægger behandling og pleje (Freil 2014 pp. 6-7). 

Det kan diskuteres, hvorvidt denne sammenblanding af begreberne patientinvolvering 

og informeret samtykke, skyldtes at der fra organisatorisk side ikke foreligger en præcis 

beskrivelse af, hvori de to begreber adskiller sig. 

 

Af analysens resultat fremgik det, at bag de informationer sygeplejersken formidlede 

lå den implicitte antagelse, at en del af informationen blev betragtet som obligatorisk, 

på trods af patienten gav udtryk for, det var en viden vedkommende var bekendt med. 

Dette illustreret ved, at sygeplejersken forsatte med informationer om vigtigheden i 

akut lægehjælp, hvis patienten oplevede følelsesløshed i benene. Patienten 

tilkendegav at have hørt denne information gentagne gange, hvortil sygeplejersken 

kommenterede: ”(..) men det er noget jeg skal sige”.  

Noget tyder dermed på, at sygeplejersken har en række af bestemte informationer, 

som andre har besluttet skal formidles til patienten. Om denne beslutning kommer fra 

afdelingsledelsen, internt i sygeplejegruppen eller fra det lægefaglige team vides ikke, 
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men udtalelsen indikerer at sygeplejersken ikke har taget ejerskab til disse 

informationer eller fundet en metode, hvorpå de kunne integreres naturligt i samtalen. 

På Sygehus Lillebælt foreligger endvidere en politik og tværgående retningslinje for 

inddragelse af patienter og pårørende. Retningslinjens formål er at fremme en 

patientcenteret praksis på sygehuset og tilbyde en helhedsorienteret behandling. Otte 

principper fremhæves som bærende, herunder bl.a. respekt for patientens værdier, 

præferencer og behov, psykisk støtte, information, kommunikation og 

patientuddannelse (www.infonet.regionsyddanmark.dk). Hvordan disse principper skal 

effektueres i daglig praksis er dog ikke beskrevet via konkrete eksempler, hvilket bliver 

problematisk i forhold set i lyset af den forvirring de sundhedsprofessionelle havde 

omkring begrebet. Ovenstående principper optræder derfor framenterede og det bliver 

op til den enkelte sundhedsprofessionelle at tolke dem. 

Endvidere beskrives i samme retningslinje, i forlængelse af mål for patientcenteret 

praksis, retningslinjer for informeret samtykke. Dette peger på at der også på et 

organisatorisk niveau opstår en sammenblanding af begreberne, hvilket kan være en 

af årsagsforklaringerne på, hvorfor de sundhedsprofessionelle kan have svært ved at 

differentiere mellem patientinvolvering og informeret samtykke.  

 

6.1.2 At reagere på patientens bekymringer 

Kommunikationsfærdigheder baseret på Calgary-Cambridge Guiden kan være en 

medvirkende faktor til et mere nuanceret syn på patientinvolvering, hvor anvendelsen 

af de enkelte færdigheder fremmer en samtale, der involverer patientens oplevelse af 

være syg.  

Følgende afsnit vil diskutere, hvorledes patientens bekymringer i højere grad blev 

inddraget i samtalen efter sygeplejerskens deltagelse på kommunikationskurset. En 

forklaring herpå kunne være som følger af en større forståelse af forskellen mellem 

illness og disease-begreberne, samt hvorledes kommunikationsfærdigheden at 

reagere på hints påvirker samtalen i en patientinvolverende retning.  

 

Fundene i analysen påpegede netop, hvorledes sygeplejersken i samtalen før 

kommunikationskurset overhørte patientens bekymringer, f.eks. omhandlende 

bivirkninger såsom vægtøgning ved indtag af smertestillende medicin. I stedet for at 

undersøge disse bekymringer til bunds fokuserede sygeplejersken på de faktuelle 
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beskrivelser af, hvilke doser patienten hidtil havde taget og den smertestillende effekt 

af dette, samt informationer om præparater, dosisjusteringer etc.  

Silvermann, Kurtz et al (2008) beskriver denne problematik som et velkendt fænomen 

og stadig dominerende i et sundhedsvæsen, hvor den traditionelle medicinske 

patientkonsultation er baseret på objektive fakta og fokus på at indhente helt konkrete 

patientdata.  Denne samtaleform har dog den ulempe, at den ikke tager hensyn til 

sygdommens betydning for den enkelte patient eller placerer den i en kontekst af 

patientens liv og familiesituation (Ibid, p. 61).  

Af analysen fremgik det endvidere, at samtalerne efter sygeplejerskens deltagelse i 

kommunikationskursus i højere grad involverede patienternes oplevelse af 

sygdommen. Information omkring medicin etc. var minimeret og i stedet fik patienten 

talt med sygeplejersken om de udfordringer, der lå i at have en kronisk sygdom. 

Herunder hvordan smerter begrænsede patientens aktivitetsniveau, hvilket skabte 

problemer internt i familien, da patienten ikke fik bedt om hjælp pga. en intention om 

ikke at lade sygdommen påvirke familien og en følelse af pinlighed ved at bede om 

hjælp. Sygeplejersken formåede at få skabt en dialog med plads og mulighed for at 

patienten kunne få italesat disse faktorer, der alle influerede på patientens smerter.  

Silvermann forklarer dette ud fra forskellen mellem disease og illness. Hvor disease 

repræsenterer den biomedicinske årsag til sygdom, er illness den individuelle patients 

unikke oplevelse af sygdommen, og henfører til hvordan patienten opfatter og tilpasser 

sig sygdommen. Dette er således en bredere forståelse af sygdommen og inkluderer 

følelser, tanker, bekymringer og indvirke på dagligdagen (Ibid, pp. 62-64).  

 

En kommunikationsfærdighed i Calgary-Cambridge Guiden er er opfange hints, da 

disse ofte benyttes af patienterne, enten direkte eller indirekte, til at fortælle den 

sundhedsprofessionelle om mere følsomme eller sensible emner. Analysen viste at 

patienterne havde følsomme emner som de gerne ville drøfte med sygeplejersken. 

Patienten, der ikke ville tage medicin, som forårsagede en vægtøgning vendte 

gentagne gange tilbage til denne problematik og fortalte bl.a. at tidligere erfaringer med 

vægtøgning i forbindelse med antidepressiv medicin havde forringet livskvaliteten og 

har medført psykiske problemer. Afslutningsvis fortalte patienten endvidere at hun 

hellere vil acceptere smerter end at tage medicin, der yderligere øgede vægten. 
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Sygeplejersken reagerede ikke på dette hint, men forsætte med faktuelle oplysninger 

om de forskellige præparater.  

Et kvalitativ studie undersøgte hyppigheden og andelen af hints i patientsamtaler hos 

praktiserende læger og på kirurgiske afdelinger, hvor i alt 116 patientsamtaler blev 

transskriberet og analyseret. Resultatet viste at patienter anvender hints i over 

halvdelen af alle lægesamtaler, hvoraf 70% af disse er af sensitiv og emotionel 

karakter. Dog opfanges kun ca. 30% af alle hints af lægen, og desuden bragte 

halvdelen af patienterne hintet op igen anden og tredje gang hvis hintet blev overhørt 

(Levinson, Gorawara-Bhat et al. 2000).  

Dette illustrerer vigtigheden i at den sundhedsprofessionelle, i dette tilfælde 

sygeplejersken reagerer hensigtsmæssigt på hints. Ellers kan risikoen være at den 

bekymring hintet omhandler fylder så meget i patientens bevidsthed, at øvrig 

information ikke opfanges under samtalen eller andre spørgsmål enten af praktisk eller 

mere følsom karakter bliver stillet.  I Calgary-Cambridge Guiden er et nøgleelement 

ikke blot at opfange hints, men også at den sundhedsprofessionelle reagerer og 

udforsker hintet. I samtalerne efter kommunikationskurset havde sygeplejersken en 

øget opmærksom på hints, men reagerede på dem på forskellig vis, hvilket påvirkede 

patientinvolveringen i henholdsvis positiv og negativ retning. Et eksempel på hvordan 

patientinvolveringen hæmmes illustreres ved, at sygeplejersken reagerede på hintet 

hvor patienten gentage gange fortalte, at det var uforeneligt med hendes selvbillede at 

være begrænset af rygsygdom i så ung en alder (26år). Sygeplejersen forsøgte at 

trøste patienten, bl.a. ved at sammenligne rygsygdommen med et brækket ben, der 

ville hele igen. Denne forklaring godtog patienten ikke og blev irriteret på 

sygeplejersen, hvilket hæmmede patientinvolveringen. Dette kaldes at udøve 

præmaturtrøst til patienten, hvilket ikke var hensigtsmæssigt, da den 

sundhedsprofessionelle antog at vide, hvad der kunne minimere patientens 

bekymringer (Silvermann, Kurtz et al 2008 p. 133). Hvor det, i samtalen lykkedes 

sygeplejersken både at opfange og reagere hensigtsmæssigt på hints, illustreres 

eksempelvis ved patienten, der fortalte at sygdommen ikke måtte påvirke dennes 

kæreste og barn, hvilket medførte at patienten ikke tog tilstrækkelig hensyn til 

smerterne. Dette hint opfangede sygeplejersken og skabte plads til en dialog om hvilke 

årsåger, der medførte at patienten havde så vanskeligt ved at sige fra og lade andre 

overtage huslige pligter etc. i en periode. Den væsentligste forskel fra det andet 
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eksempel var, at sygeplejersken ikke forsøgte at trøste eller komme med gode råd, 

men blot lyttede og udviste empati, hvilket hjalp patienten til at reflektere over 

årsagssammenhænge. At udvise empati, hvilket er en kommunikationsfærdighed i 

Calgary-Cambridge Guiden, opstod ved at sygeplejersken lyttede opmærksomt og 

interesseret, f.eks. via udsagn som: ”fortæl mig hvordan (..), jeg er meget nysgerrig 

her” eller blot anerkendte, at patienten gjorde et godt stykke arbejde i at få hverdagen 

med et lille barn til at fungere. 

Ifølge Silvermann, Kurtz et al (2008 pp. 92-95) er at opfange og især reagere på hints 

en vanskelig kommunikativ færdighed. Risikoen for at overhøre hintet, eller høre det 

men tage for givet, at man forstår meningen bag uden at have verificeret forståelsen 

med patienten, er stor. Den sundhedsprofessionelle vælger til tider bevidst at overhøre 

et hint, da de er bange for at miste kontrollen med samtalen.  

 

6.2 Når patientens perspektiv kommer i spil 

6.2.1 Patientens forestillinger og forventninger 

Om der i samtalen opstår en reel patientinvolvering afhænger af, hvorvidt 

sygeplejersken får skabt en samtale, der med udgangspunkt i patientens perspektiv 

tilpasser den sygeplejefaglige information svarende til patientens øvrige livsvilkår og 

syn på egen sygdom. Der vil i dette afsnit diskuteres, hvorvidt 

kommunikationsfærdighederne i Calgary-Cambridge Guiden, følelser, forestillinger og 

forventninger bidrager til, at samtalen tager afsæt i patientens oplevelse af sygdom og 

forventninger til forløbet i sundhedsvæsenet.  

 

Calgary-Cambridge Guiden er en kommunikativ model, der fremmer et afsæt i 

patientens perspektiv. F.eks. elementerne forestillinger og forventninger, der henviser 

både til patientens forventninger til selve samtalens formål, men også til forestillinger 

omkring sygdom, udredning, forløb og fremtid, alle vigtige faktorer i forhold til at 

patienten oplever ejerskab til samtalen (Silvermann, Kurtz et al 2008, pp. 95-96). 

Analysen viste at der skete en forbedring af, hvorledes sygeplejersken fik integreret 

patientens forestillinger og forventninger i samtalen efter kommunikationskurset, i 

forhold til tidligere, hvor disse ikke blev vægtet. Dette eksemplificeret ved patienten, 

der følte sig i misforstået og ikke taget alvorligt, da sygeplejersken stillede spørgsmål 

omkring udredning for hovedpine, hvilket undrede patienten da denne havde en 
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formodning om, at netop det pågældende forløb var en del af en udredning. Disse 

forventninger og forestillinger blev aldrig afklaret, da sygeplejersken skiftede emne.  

Anderledes forholdte det sig efter kommunikationskurset, hvor samtalen startede med 

en kort opsummering af scanningsresultatet, hvilket fungerede både som et tjek af 

patientens forståelse, men derudover undersøgte hvilke tanker dette resultat, satte i 

gang hos patienten: ”tænker du det er trælst eller farligt”? Herved blev udgangspunktet 

for en samtale baseret ud fra patientens perspektiv skabt, da hovedproblematikken 

viste sig at være problematikker i forhold til at bede om hjælp til opgaver på 

arbejdspladsen.   

 

Angela Coulter, der er en af de førende forskere i UK inden for shared dicisions-making 

(fælles beslutningstagen) har i et review undersøgt gældende evidens inden for 

patientinvolverende interventioner. En hovedpointe bestod i, at der er to typer af 

ekspertise involveret i en beslutningsproces. Den sundhedsprofessionelle besidder 

viden om diagnosen, forskellige behandlingsmuligheder, fremtidsperspektiver for 

behandlingen etc. mens patienten, som den eneste besidder viden omkring oplevelsen 

af sygdommen, de sociale omstændigheder vedkommende indgår i, vaner, adfærd, 

risikovillighed, værdier og præferencer. Her er således tale om to forskellige typer af 

viden, der er nødvendige for at håndtere sygdommen hensigtsmæssigt. Derfor må 

begge parter indgå i en dialog og dele disse informationer, hvilket kræver et gensidig 

tillid og åbenhed til at diskutere forskellige behandlingsmuligheder sammenholdt med 

patientens værdier og præferencer (Coulter 2006). Dvs. sygeplejersken må respektere 

patientens erfaringer og præferencer som legitim viden.  

Sammenholdes dette med samtalerne i dette speciale, inden sygeplejersken deltog på 

kommunikationskursus, blev patienternes viden og erfaringer ikke betragtet som 

ligeværdig i forhold til den information sygeplejersken ville formidle. Dette illustreres i 

flere sekvenser i samtalerne, f.eks. patienten der ikke ville have medicin, der virkede 

vægtøgende. Sygeplejersken fik aldrig et reelt indblik i denne problematik og mistede 

således potentielt vigtige oplysninger fra patienten, der bl.a. også fortalte hun havde 

haft en depression. Det kunne tænkes at der havde været andre muligheder eller 

løsninger, hvis sygeplejersken havde inddraget patientperspektivet. Hertil kunne 

elementerne fra Calgary-Cambridge Guiden være anvendt. Silvermann beskriver 

varierende fraser, der kan benyttes når patientperspektivet skal udforskes svarende til 
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patientens følelser, forestillinger og forventninger. I tilknytning til patientens 

forestillinger bl.a. ”Jeg kan høre du har tænkt meget på dette. Det vil hjælpe mig hvis 

fortæller mig hvad en god løsning kunne være” eller relateret til forventninger ”Hvordan 

kan jeg bedst hjælpe dig”. Dette kan dog være svært for den professionelle at der 

frygter at åbne en ”Pandoras æske” og miste kontrollen over samtalen (Silvermann, 

Kurtz et al 2008 pp. 95-96). 

 

6.2.2 At finde den fælles dagsorden 

Der er dog ikke tale om at enten patientens eller sygeplejerskens dagsorden skal være 

styrende, men tværtimod en målsætning om at arbejde ud fra en fælles agenda.   

I dette afsnit diskuteres forudsætninger for at finde en fælles dagorden for samtalen, 

hvilket viste sig at være vanskeligt både for patienten og sygeplejersken. 

 

Analysens resultat viste som et overraskende fund at var vanskeligt at få forhandlet en 

fælles dagsorden initialt i samtalen, da patienterne ikke havde eksplicitte forventninger. 

Dette var et uventet resultat, da patienterne var i den yngre alderskategori. Samtidig 

viste en kvalitativ statusrapport foretaget for EU omkring patientinvolvering baseret på 

interviews af både patienter og sundhedsprofessionelle at netop yngre patienter ofte 

stiller større krav til graden af involvering (European Commission 2012).  

En tydelig fælles dagsorden består i at begge parter får italesat deres forventninger og 

formål med samtalen, hvilket betyder at der ikke er tale om en fuldstændig patientstyret 

tilgang, men en samtale der forener to dagsordner. En sådan fælles dagsorden vil 

støtte både patienten og den sundhedsprofessionelle i at huske, hvilke emner der skal 

indgå i samtalen, samt definere rammerne for samtalen (Silvermann, Kurtz et al 2008 

pp. 54-55).  

I samtalerne inden kommunikationskurset forelå ingen fælles dagorden eller en 

forhandling om denne. Sygeplejersken fastsatte formålet med samtalen helt eksplicit, 

eksemplificeret i samtalen, hvor formålet blev præsenteret som værende at udfylde en 

henvisning til scanning. Dette uden at undersøge patientens forventninger. Samtidigt 

bar samtalen præg af, at patienten var i krise og utålmodig efter en afklaring på, 

hvorvidt der var tale om en diskusprolaps, og i så fald om denne krævede et operativt 

indgreb. Afslutningsvist fik patienten dette formuleret, men var denne 

forventningsafstemning sket fra samtalens begyndelse via en afklaring af patientens 
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dagsorden, kunne samtalen have formet sig anderledes og patienten havde følt sig 

som en aktivt involveret. 

Efter deltagelse i kommunikationskurset, indledte sygeplejerskerne samtalerne med at 

spørge til patientens forventninger, hvilket patienterne ikke havde konkrete svar på. 

Der kan kun knyttes forskellige årsagssammenhænge på dette. En mulig forklaring 

kunne være, at patienterne inden samtalen ikke havde gjort klart, hvilke forventninger 

de havde og derfor blev det vanskeligt at formulere et egentlig formål. En anden 

forklaring kunne knyttes manglende tid til refleksion over mulige emner til samtalen, 

hvilket der ikke opstod mulighed for, da sygeplejersken præsenterede mulige emner. 

Dette kunne tolkes som et forsøg på et patientinvolverende initiativ, men i stedet for at 

afvente patientens respons forsatte sygeplejersken samtalen med den overbevisning, 

at nu var samtalens dagsorden defineret.  

Havde Calgary-Cambridge Guiden været udfoldet til fulde, kunne andre 

kommunikationsteknikker have støttet patienten i at få forventningerne italesat. En 

præsentation af samtalens kontekst havde defineret rammerne for samtalen, og 

dermed også skabt en øget mulighed for patienten, til at få egne synspunkter 

formuleret. Endvidere kunne brug af kommunikationsfærdigheden pause yderligere 

skabe den tid til refleksion patienten havde brug for.  

En tredje forklaring kunne bestå af, at de emner patienten ønskede drøftet i samtalen 

var af så følsom og sensibel karakter, at det derfor ikke allerede indledningsvist var 

muligt for patienten at præsentere disse. Endvidere kunne emnerne være af en sådan 

karakter, at de endnu var ubevidste for patienten.  

Ovenstående illustrerer at der er sket en forbedring efter kommunikationskurset. 

Sygeplejerskerne fik spurgt til patientens forventninger, men manglede kommunikative 

færdigheder når patienten ikke umiddelbart præsenterede disse. Der opstod således 

aldrig en italesat og tydelig fælles dagsorden. Dette fund tyder på at den fælles 

dagsorden er en vanskelig kommunikationsfærdighed. Et studie undersøgte 

medicinstuderende evne til at anvende 28 udvalgte elementer af Calgary-Cambridge 

Guiden efter et introduktionsprogram. De studerende havde derefter fiktive 

konsultationer med skuespillere, hvorunder et ekspertteam vurderede deres 

færdigheder svarende til Calgary-Cambridge Guiden. Studiet fandt at netop i forhold til 

”at forhandle en fælles dagsorden” ses både den laveste før og efter score, samt en 
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ikke-signifikant forbedring på denne færdighed (Simmenroth-Nayda, Weiss et al. 

2012a).   

 

6.3 Fælles beslutningstagen – et realistisk senarie? 

Analysen viste, at der også efter kommunikationskurset, forekom kommunikation, der 

virkede hæmmende på patientinvolveringen, f.eks. når sygeplejerskens egne 

antagelser blev for dominerende. Dette medførte at patienten gik i forsvarsposition, og 

i stedet for at søge løsningsmodeller begyndte at forsvare egne handlemønstre. 

På baggrund af dette, vil følgende afsnit først diskutere om andre 

kommunikationsmodeller kunne supplere Calgary-Cambridge Guiden, og dernæst 

hvorvidt et tredages kommunikationskursus er tilstrækkeligt til at skabe en 

patientinvolverende sygeplejepraksis, eller om andre faktorer kunne antages at påvirke 

processen.  

 

6.3.1 Supplerende kommunikative modeller 

Sygeplejersken havde efter kurset øget fokus på, hvorledes patienten kunne få en 

acceptabel hverdag, på trods af den kliniske problemstilling. Brug af elementer fra 

Calgary-Cambridge Guiden f.eks. følelser, forestillinger og forventninger fik åbnet op 

for samtaleemner, der potentielt var sensible for patienten.  

 

Analysen viste dog også, at det var en svær balancegang når samtalen handlende om, 

hvorvidt adfærdsændringer kunne minimere patientens smerter. Sygeplejerskens 

hensigt, var at få patienten til at bede om hjælp ved både opgaver i hjemmet og på 

arbejdet, men når sygeplejersken kom med løsningsforslag, blev de ikke anerkendt af 

patienten, der i stedet gik i forsvarsposition og begyndte at forsvare handlingerne.  

Denne problematik er velbehandlet i ”Den motiverende Samtale”, der er en 

evidensbaseret model og metode inden for rådgivning af patienter i forbindelse med 

forandringsprocesser. Et af hovedprincipperne er at det er patienten selv, der kommer 

med forslag til forandring. Den sundhedsprofessionelles rolle bliver i stedet at støtte 

patienten i at formulere fordele og ulemper ved både den nuværende adfærd - og en 

evt. adfærdsændring, hvorefter patienten kan træffe et reflekteret valg (Rollnick, Miller 

2013). Spørgsmålet er om denne samtalemetode kunne styrke sygeplejersken i at 

vejlede patienten til at overveje forandringer på f.eks. arbejdspladsen. Sygeplejersken 
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kom med velmenende råd som at bede kollegaer om hjælp, hvilket patienten afviste 

pga. travlhed. Ved at anvende principperne i motivationssamtalen, kunne 

sygeplejersken støtte patienten i at liste fordele og ulemper ved at forsætte som nu, 

med mange smerter til følge, og derudfra kunne patienten selv udforme løsningforslag. 

Hertil må dog dernæst overvejes, hvorvidt det kan forventes at sygeplejersken kan 

jonglerede mellem flere samtalemodeller. Dog kunne metoden øge sygeplejerskens 

forståelse for, at det ikke altid er nødvendigt at løse problemerne for patienten, men i 

visse tilfælde bedre at skabe rum til, at patienten selv kan finde alternative løsninger. 

 

6.3.2 Andre faktorer der har indflydelse på at arbejde patientinvolverende 

Det kan diskuteres, hvorvidt det kan forventes at sygeplejersker kan udføre 

patientinvolvering til fulde efter et kommunikationskursus, da andre faktorer må 

forventes at påvirke en implementering af en model som Calgary-Cambridge Guiden.  

 

Et kvalitativt studie fra USA har undersøgt hvilke faktorer, der henholdsvis fremmer og 

hæmmer en patientinvolverende kultur i en hospitalsorganisation. Otte organisationer 

blev udvalgt, bestående af tre akutsygehuse, tre medicinske ambulatorier og to 

sundhedsorganisationer, der alle havde et omdømme som særlig patientinvolverende 

og med ekstra ordinære og dokumenterede indsatser. Via 40 interviews med ledere 

inden for disse organisationer samt repræsentanter fra patientforeninger blev 

hovedelementer i at arbejde patientinvolverende identificeret.  Følgende elementer 

blev anset for afgørende: en klar strategisk langsigtet vision for patientinvolvering, 

fokus på personaletilfredshed, feedback på patientoplevelser, lederopbakning og 

tilførsel af ressourcer. En barriere i forhold til patientinvolvering var at det var en 

vanskelig og langvarig proces at skifte fra et informationscenteret til et patientcenteret 

paradigme. Det der virkede var utraditionelle løsninger og initiativer og ikke de 

traditionelle målemetoder såsom kvalitetsmål og audits (Luxford, Safran et al. 2011). 

Ovenstående peger dermed på, at der må fremstå en langsigtet og klar vision for 

strategien når en organisation vil arbejde patientinvolverende. På Sygehus Lillebælt 

har man fra direktionens side fremlagt en protokol i forbindelse med 

implementeringsprocessen (Ammentorp 2011). Her indgår forskellige 

evalueringsindsatser som medarbejder - og patienttilfredshedsundersøgelser, og 

gennemførelse af vedligeholdelseskurser. Det er dog op til den enkelte afdeling, 
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hvordan den daglige vedligeholdelse af de erhvervede kommunikationsfærdigheder 

håndteres. Det kan være risikabelt og med fare for projektet nedprioriteres i travle 

perioder, når det ellers fast strukturerede kommunikationsprojekt skal implementeres i 

forskellige afdelingskulturer, der selvstændigt skal udvikle og definere vedligehold af 

de erhvervede kompetencer.   

Visionen fra sygehusledelsen er at man på Sygehus Lillebælt arbejder 

patientinvolverende i alle faser af patientforløbet, hvilket beskrives i den 

informationspjece, der gives til patienter og pårørende i forbindelse med indlæggelsen 

(www.regionsyddanmark .dk). En trekantet figur skal illustrere, hvorledes sygehuset 

sætter patienten først (bilag 5). Basen eller bunden af trekanten består af kompetente 

sundhedsprofessionelle, der bl.a. via uddannelse, forskning og partnerskaber sætter 

patienten først med vægt på patientsikkerhed og inddragelse. Kommunikationskurset 

ses som de redskaber personalet får til at involvere patienten. Noget tyder dog på at 

forsatte indsatsområder er at italesætte betydningen af patientinvolvering svarende til 

afdelingsniveau, samt lægge langsigtede strategier for vedligeholdelse og udvikling, 

der ikke nødvendigvis måles via gængse tilfredshedsundersøgelser, men tager mere 

utradiotionelle metoder ibrug.  

 

6.4 Metodediskussion 

I dette afsnit vil undersøgelsens kvalitet diskuteres, herunder det metodiske valg af en 

induktiv indholdsanalyse, overførbarhed samt indhentning og anvendelse af 

datamateriale.   

 

6.4.1 Indholdsanalyse 

Indholdsanalysen blev valgt som metode qua dens egenskaber som en præcis metode 

til at analysere sensitive fænomener i sygeplejen. Fordelen er at store mængder data 

kan bearbejdes og især i sygeplejeforskning er det en vigtig måde at skabe evidens 

på (Elo, Kyngäs 2008). I dette speciale gav metoden muligheden for at kategorisere 

data i form af sygeplejerske-patientsamtaler, med henblik på at afsøge forskelle og 

ligheder i kommunikative færdigheder. Samtidig dog med en erkendelse af at være 

uerfaren forsker i denne analysemetode, hvilket er vigtigt pointe da resultaterne 

afhænger af forskerens færdigheder, indsigt og analytiske evner. Pålideligheden i 

metoden ligger derfor i en meget detaljeret beskrivelse af analyseprocessen inklusiv 
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en beskrivelse af styrker og svagheder, og hvor citater dokumenterer og illustrerer over 

for læseren ud fra hvilke originaldata resultaterne er fremkommet (Ibid).  

 

6.5 Undersøgelsens kvalitet 

Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig 

systematik i generering af data, beskrivelse af forskningsprocessen, analyse og 

fortolkning af data samt den tilhørende konklusion. Vurdering af både kvantitativ og 

kvalitativ forskningslitteratur kræver, at læseren har indsigt i systematik og 

forskningsmetodologi (Høstrup et al 2009). Der kan dog argumenteres for væsentlige 

forskelle i måden kvalitativ og kvantitativ forskning bør vurderes. Derfor har Dasys, 

som er en paraplyorganisation under Dansk Sygeplejeråd, udarbejdet redskabet VAKS 

(vurdering af kvalitative artikler) med henblik på udvikling af en evidensbaseret 

fremgangsmåde (www.dasys.dk).  

Hvor man ved kvantitativ metode taler om validitet, reliabilitet og generaliserbarhed, 

anvendes i kvalitativ forskning ofte andre begreber i form af troværdighed (credibility), 

konsistens (dependability) og overførbarhed (transferability) (Høstrup et al 2009, 

Granehaim, Lundman 2004). Disse begreber vil i følgende afsnit diskuteres i forhold til 

denne undersøgelse.  

 

6.5.1 Troværdighed 

Troværdighed i en indholdsanalyse omhandler sammenhæng mellem formål, setting, 

deltagere og dataindsamling. Variation af deltageres alder, køn og erfaringer øger 

muligheden for at få belyst forskningsspørgsmålene så bredt så muligt. Desuden 

omhandler troværdigheden, hvorvidt kategorier og tematikker er dækkende i forhold til 

data, sådan at irrelevant data er undladt og relevant data en inkluderet i analysen 

(Graneheim, Lundman 2004).  

Det styrkede denne undersøgelse at in - og eksklusionskriterierne samt flowdiagram 

sikrede gennemsigtighed og stringens i udvælgelsen af datamaterialet. Variationen i 

de problemstillinger patienten fremstillede i samtalerne, gjorde det muligt at undersøge 

patientinvolvering fra flere vinkler.  

Dog var en svaghed at udvælgelsen af deltagerne, i dette tilfælde både de inkluderede 

patienter og sygeplejersker, foregik kun delvist strategisk, da der var flere ubekendte 

faktorer i forhold til datamaterialet. Det var f.eks. ikke muligt at udvælge 



59 

 

sygeplejerskerne efter anciennitet. Således er betydningen af, hvorvidt 

sygeplejerskerne var relativt nyuddannede eller havde lang anciennitet ikke diskuteret. 

Det kunne antages at nydannede er mere modtagelige over for forandringsprocesser, 

og således lettere kan adaptere en ny samtalemodel i deres praksis. Modsat kunne 

sygeplejersker med lav anciennitet, have vanskeligere ved at rumme modelens 

kompleksitet, da de kan være mere styret af at samtalens kliniske indhold bliver leveret 

korrekt. Benner beskrev i ”Fra novice til ekspert”, hvordan den nyuddannede 

sygeplejerske er afhængig af procedurer og regler i udøvelsen af sygepleje, da hun 

ingen erfaring har at trække på, hvorimod den erfarne sygeplejerske ikke er styret af 

detaljerede forskrifter i samme grad (Hougaard 1997). Dette kunne tyde på at 

sygeplejersker med lang anciennitet ikke behøver så stort et fokus på det fagtekniske 

indhold i samtalen, men kan bedre rumme patientens bekymringer og har erfaring med 

hvilke områder, der kan være potentielt problematiske for patienten. På den anden 

side kunne det antages, at sygeplejersker med lang anciennitet efterhånden har 

indarbejdet ubevidste kommunikationsformer, hvilket hæmmer implementering af nye 

metoder.  

Andre faktorer som patienternes alder og køn kan også indvirke på resultaterne. I 

denne undersøgelse består datamaterialet af tre kvinder og en mand. Det kan ikke 

udelukkes at køn har en betydning i forhold til patientinvolvering. Et review angående 

patientinvolvering i forhold til patientsikkerhed peger på at yngre veluddannende 

kvinder i større grad vil forvente patientinvolvering (Martin, Larsen J. 2012). Dog 

konkluderer en rapport omhandlende patientinvolvering i kræftforløb, at køn ikke 

entydigt kan siges at være en påvirkende faktor, men at andre forhold som social 

status, kulturel baggrund, tidligere erfaringer med sygdom og med sundhedsvæsenet 

kan være barrierer i patientinvolvering (Cuculiza M., Greve P. et al. 2012 p.12). Ud fra 

datamaterialet var det ikke muligt at kortlægge de inkluderedes uddannelsesniveau til 

fulde eller undersøge betydningen af denne.  

 

En større aldersvariation blandt patienterne kunne endvidere synliggøre, hvorvidt 

alderen påvirkede både patientens ønske om involvering og sygeplejerskens 

forventninger til patientens deltagelse. Dette er relevant da det fremstår som et 

overraskende fund at patienterne på trods af, de tilhører den yngre patientkategori ikke 

er mere eksplicitte i deres krav og forventninger til samtalen. Dog ville en undersøgelse 
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af alders betydning kræve et større datamateriale, da resultaterne ellers ville blive for 

tilfældige. 

Det kan diskuteres, hvorvidt det har betydning at patienterne ikke har samme 

medicinske eller kirurgiske problemstilling. Calgary-Cambridge Guiden er dog en 

generel kommunikationsmodel, og da det er de kommunikative færdigheder, der netop 

undersøges bør dette ikke have betydning.  

 

Måden hvorpå resultaterne er udledt af data bør være tydelig, i dette tilfælde via en 

induktiv indholdsanalyse, der via skematiske illustrationer synliggør hvorledes der fra 

data blev udvalgt meningsbærende enheder, der efterfølgende blev kondenseret, 

kodet og kategoriseret. I resultatafsnittet underbygges analysens fund af citater fra 

samtalerne. Så på trods fortolkningen af data kan altid diskuteres da disse afhænger 

af forskerens subjektive tolkning (Høstrup et al 2009), tager indholdsanalysen hensyn 

til dette og placerer data i kategorier mulig for analyse. Et kvalitetskriterium i forhold til 

dataudvælgelse er at disse diskuteres i forhold til formålet og de stillede 

forskningsspørgsmål. Baseret på litteraturgennemgangen, der ikke fandt studier, der 

knyttede sig til reelle sygeplejerske-patientkonsultationer indikerede dette et grundlag 

for undersøgelsestypen.  

 

Triangulering kunne yderligere øge troværdigheden, f.eks. via metodetriangulering at 

kombinere patientsamtalerne med deltagerobservation, interview af patienter og/eller 

sygeplejersker for dermed at få et mere nuanceret billede af problematikken (Ibid). 

Deltagerobservation ville i højere grad undersøge den non-verbale kommunikation 

mellem patienten og sygeplejersken. Patientinterviews kunne efterfølgende eksplorere 

hvordan denne oplevede graden af involvering og tilfredshed med samtalen generelt, 

mens interview med sygeplejersken ville give et mere nuanceret billede af dennes syn 

på patientinvolvering.  

 

6.5.2 Overførbarhed 

Overførbarhed sammenstilles med det Kvale kalder pragmatisk validitet, hvilket sikres 

gennem tydeliggørelse af sammenhænge, ikke for at skabe generaliserbarhed globalt 

men for at undersøge om den viden der er produceret i en specifik situation kan 

overføres til andre relevante situationer (Kvale, Brinkmann 2009 pp. 283-286). Ved at 
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specificere den tilgrundliggende dokumentation via righoldige specifikke beskrivelser 

kan forskeren argumentere for sine resultater. Dernæst er det op til læseren, der på 

grundlag af detaljerede kontekstuelle beskrivelser bedømmer om resultaterne kan 

overføres til en ny situation (Ibid). Denne undersøgelses kontekst er svarende til et 

rygkirurgisk ambulatorium og er baseret på korte ambulante samtaler. Patienternes 

demografi, diagnose, forløb mm er beskrevet så detaljeret som det var muligt ud fra 

gennemlytningen af samtalerne, men der er ikke indhentet oplysninger hverken fra 

journal eller patienten selv. Dog er analysen af samtalerne baseret på logiske 

slutninger svarende til patientinvolvering og ikke specifikt til rygsygdom da 

undertegnene ikke har klinisk indsigt i denne sygdomskategori. Resultaterne er 

endvidere fremkommet via en induktiv proces, dvs. således fra specifikke 

sygeplejerske-patientdialoger til generelle betragtninger om graden af 

patientinvolvering.  

 

6.5.3 Konsistens 

Konsistensen i et forskningsprojekt baserer sig på den stringens, der tydeliggøres 

gennem hele processens faser så beslutningsprocesserne kan følges. Der skal 

fremstå overensstemmelse mellem forskningsspørgsmål, metoder, analyse, fund og 

konklusioner (Høstrup et al 2009). Konsistensen i dette speciale fremkommer gennem 

fremstillingen af formål, litteratursøgningsproces, og forskningsspørgsmål. Den 

induktive indholdsanalyse er netop valgt for en tydelig og skematisk og reproducerbar 

proces. 

 

7.0 Konklusion 

Formålet i specialet var at undersøge, hvorvidt kommunikationsfærdigheder havde 

betydning i den korte ambulante samtale i forhold til at fremme patientinvolvering.  

Litteraturgennemgangen viste generelt at patienttilfredsheden var større, hvis 

patienten følte sig involveret, men på trods af patienterne havde forskellige 

forventninger og præferencer tilpassede sundhedsprofessionelle ofte information ud 

fra en implicit vurdering afhængig af patienternes alder, udseende etc. 

Kommunikationstræning var en afgørende determinant for, hvorvidt 

sundhedsprofessionelle undersøgte patienternes forventninger. Samtidigt viste 



62 

 

Calgary-Cambridge Guiden sig at være et validt værktøj i kommunikationstræning.  

Dette førte til følgende problemformulering:  

 

Hvorledes kan kommunikationsmodellen Calgary-Cambridge Guiden fremme 

patientinvolvering, således at patienten får drøftet mulige bekymringer, spørgsmål og 

forventninger i forhold til egen sygdom i den ambulante sygeplejerske – 

patientsamtale? 

 

Datamaterialet, der bestod af lydoptagelser af sygeplejerske – patientkonsultationer 

før og efter sygeplejerskers deltagelse på et kommunikationskursus blev underlagt en 

induktiv indholdsanalyse. Analysen viste, at inden deltagelse i kurset var 

sygeplejerskens agenda for konsultationen bestemmende for indholdet af samtalen, 

der primært bestod af informationer. Opmærksomheden var ikke rettet mod patientens 

oplevelse af og reaktioner på sygdom, og sygeplejersken anvendte ikke aktiv lytning. 

Reagerede sygeplejersken ikke på patientens bekymringer mindskede det ikke 

angsten, men tværtimod forstærkede den. Desuden tænkte sygeplejersken i 

diagnoser, f.eks. ved at anvende fagudtryk, hvilket påvirkede patienten i negativ 

retning. Det hæmmede patientinvolveringen når patienten ikke følte sig som en aktiv 

part af samtalen eller følte sig misforstået. Sygeplejerskerne informerede patienterne 

om viden de var bekendt med i forvejen hvilket affødte forskellige reaktioner fra 

patienterne såsom at blive betragtet som uvidende, at blive talt ned til, eller som rent 

tidsspilde.  

 

Efter deltagelse på kommunikationskursus blev patientens forventninger til samtalen i 

højere grad en integreret del af samtalen. Sygeplejersken opfattede patienterne som 

en ligeværdig part i samtalen, samt signalerede interesse i patientens situation, 

hvorved sygeplejerskens egen agenda blev med udgangspunkt i patienten.   

Et overraskende fund var at patienterne havde svært ved at italesætte deres 

forventninger til samtalen, hvilket medførte at sygeplejersken foreslog mulige emner 

der kunne være relevante. Patienten nåede dog aldrig at af - eller bekrafte disse inden 

samtalen forsatte.  

At kommunikere patientinvolverende blev en balancegang, hvor patienten ikke skulle 

få oplevelsen af ”forhør”, da vedkommende ellers gik i forsvarsposition, hvilket opstod 
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hvis sygeplejersken var forudindtaget. Det viste sig essentielt at sygeplejersken ikke 

overførte egne fordomme, men åbent lyttede til patientens beskrivelse. 

At sige fra eller bede familien om hjælp var et følsomt emne for patienterne. Dog først 

da sygeplejersken udforskede denne problematik, viste det sig at være et område med 

anledning til bekymringer. Sygeplejersken behøvede ikke at bruge mange ord, men 

blot optræde empatisk og anerkendende over for de metoder, patienten havde indført 

for at minimere smerterne. Endvidere fremgik det i samtalerne, at når patienterne selv 

formulerede løsningsforslag virkede de anderledes positiv stemt over en mulig 

implementering af dette, end når ændringen var sygeplejerskens ide. Reel 

patientinvolvering forudsatte at løsningsforslag blev skabt i synergi mellem 

sygeplejersken og patienten, og at patienten kunne se dem som forenelige med egen 

dagligdag. 

Analysen viste at der var forskel på samtalerne før og efter kommunikationskurset. 

Dette kan pege på at de enkelte elementer i Calgary-Cambridge Guiden kan bidrage 

til at fremme patientinvolvering i den ambulante sygeplejerske – patientsamtale. Især 

elementerne forestillinger, følelser og forventninger samt at reagere på hints blev 

adapteret af sygeplejerskerne. At forhandle en fælles dagsorden vidste sig at være 

vanskeligere at praktisere, dog underbygges dette i studier at denne færdighed er 

kompliceret at tilegne sig. Det må desuden overvejes hvilke andre faktorer der har 

indflydelse på i hvor grad sygeplejersker arbejder patientinvolverende. F.eks. kræves 

det at der fra organisationens side lægges en tydelig og langsigtet strategi ikke kun på 

topniveau men også på de enkelte afdelinger da det ikke umiddelbart kan forventes 

disse prioriterer projektet.  

Med til vurderingen af denne undersøgelse må medtænkes, hvorvidt det inkluderede 

datamateriales variation på alder, køn og uddannelsesniveau har indflydelse på 

overførbarheden af resultatet. 

 

8.0 Perspektivering 

Patientinvolvering er et begreb, der møder støtte fra alle sider i samfundet. Det være 

sig fra politisk side, patienterne, de sundhedsprofessionelle og sygehusledelser. Der 

er dog et behov for at konkretisere, hvilke præcise handlinger i sygeplejen, der er 

patientinvolverende og derefter udvikle en kultur funderet i disse. 
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Riiskjær peger netop på at det vanskelige opstår når patientinvolvering skal omsættes 

til daglig praksis. Denne problematik kan skyldtes at begrebet kan forstås og fortolkes 

på så mange varierende måder. Hensigterne kan være en økonomisk gevinst, mere 

effektive patientforløb, bedre og mere empatisk kommunikation, mens der endelig er 

dem der ser patientcentrering som at patientens hele person, med værdier og viden i 

øget omfang skal inddrages som grundlag for en individuel beslutningstagen (Riiskjær 

2014 pp. 325-326).  

 

Et litteraturreview undersøgte hvilke barrierer, der lå bag manglende 

patientinvolvering. Her identificeredes en afgørende determinant at være en ensidig 

interventionsstrategi. Der var evidens for at projekter, der både involverede de 

sundhedsprofessionelle og patienterne havde størst effekt (Legare, Boivin et al. 2011). 

Dvs. at i tillæg til interventioner med den hensigt at øge sygeplejerskens 

kommunikationsfærdigheder kunne patientrettede tiltag være en medvirkende faktor i 

at fremme patientinvolvering. 

En sådan supplerende metode er at styrke patienten i mødet med sundhedsvæsenet. 

Kampagnen ”Spørg løs”, er udviklet i samarbejde med Trygfonden og Dansk Selskab 

for Patientsikkerhed og i første omgang startet op på fem sygehuse i Danmark 

(Sikkerpatient.dk 2014). Patienten kan via et skema eller en mobilapplikation modtage 

fortrykte spørgsmål til deres indlæggelse, behandling eller udskrivelse. De kan få 

inspiration til at stille spørgsmål, samt se hvad andre patienter har spurgt om. Et 

støttespørgsmål kan være: ”Tak for det du har fortalt mig, der er stadig noget der 

bekymrer mig, kan jeg fortælle dig det nu”? Hermed bliver patienten selvinvolverende.  
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Bilag 1 

Litteratursøgningsproces 

Selve søgeprocessen blev opdelt i tre faser, kaldet idefase, systematisk søgning og 

sluttelig kædesøgning (Buus, Munch Kristiansen et al. 2008).  

 

Idefasen: Den indledende søgning foretaget med udgangspunkt i emnet samt min 

dertilhørende viden og forforståelse. Litteratur anvendt i undervisningen blev 

gennemgået samt referencekontrolleret. Relevante hjemmesider blev undersøgt, 

herunder europa.com, Videnscenter for brugerinddragelse VIBIS.dk. De indledende 

søgninger tog udgangspunkt i biblotek.dk.  

 

Systematisk søgning: Bestod af en struktureret og systematisk søgning i PubMed, 

CINAHL og Scopus. Der blev fortaget bloksøgning og ved and kombinere de separate 

søgeord internt i blokken med den booleske operator OR og herefter kombinere 

blokkene med AND. Denne blokopdelingen er baseret på PICo modellen, hvor P står 

for patient, I for interventionen og Co for kontekst.  

 

Kædesøgning: Her er relevante artiklers referencer er kontrolleret, hvilket viste sig at 

være en gavnlig proces, i og med dette inkluderede yderligere to studier (Ibid).  
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Søgning i databaser 

I PubMed blev de identificerede søgeord søgt i MeSH databasen. Ikke alle søgeord 

fandtes som selvstændige MeSH termer. Calgary-Cambridge guide blev søgt under 

fritekst da denne ikke fandtes som MeSH term.  

I Cinahl blev søgt under ”headings” for derefter at kombinere søgningerne i 

bloksøgninger. Generelt fandtes der få studier omkring kommunikationsfærdigheder 

og slet ikke koncentreret i en sygeplejekontekst.   

Tredje søgning foregik i Scopus. Bloksøgning var ikke mulig på samme måde som i 

CINAHL og PubMed. #Calgary-Cambridge blev søgt selvstændigt. Derefter 

kombineret med #communcation skills og patient involvement.  

Inklusionskriterierne omkring studiets udgivelsesdata og sprog/abstrakt blev anvendt 

som filter. De øvrige in – og eksklusionskriterier, som er illustreret i nedstående skema, 

blev først anvendt ved læsning af abstrakt. 

Den systematiske søgning resulterede i 235 artikler. Af disse inkluderes i alt 17 artikler.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Figur 2: Flowchart over in - og ekskluderede studier. 

 

 

 

 

Databaser: 
Pubmed: 130 
Cinahl: 54 studier 
Scopus: 51 studier 
 
I alt 235 studier 

Inklusionskriterier: 
Studier fra de sidste 15 år 
Engelsk eller skandinavisk 
tekst 
Abstrakt 
Kvantitative og kvalitative 
studier 
Somatisk problemstilling 

Eksklusionskriterier: 
Kommunikation med børn 
Ikke vestlig kontekst 
Kommunikation med 
psykiatriske patienter. 
Kommunikation med 
patienter med 
afasi/hjerneskade. 

 

Inkluderet efter titel: 
35 studier 

Inkluderet efter 
abstrakt: 29 studier 

Antal studier der indgår 
i specialet: 17 
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Skematisk fremstilling af søgehistorikken 

Database Søgeord Resultater 

Pubmed Blok 1 

#patient 

#medical staff, hospital (nurse+psysisian) 

BLOK 1 kombineret med OR 

Blok 2 

#Calgary-Cambridge guide 

#communication  

BLOK 2 kombineret med OR 

Blok 3 

#patient involvement 

#patient participation 

#patient centered-care  

BLOK 3 kombineret med OR 

Blok 1 AND blok 2 AND blok 3 

In og eksklusionskriterier 

Indgår 

 

67072 

21672 

88349 

 

10 

366812 

366814 

 

0 

18066 

12045 

28443 

269 

130 

10 

Cinahl Blok 1 

#patient OR caregivers 

Blok 2 

#communikation OR #Calgary-Cambridge 

Blok 3 

#patient participation OR #involvement 

Blok 1 AND blok 2 AND blok 3 

In og eksklusionskriterier 

Indgår 

 

 

528684 

 

7593 

 

2323 

54 

8 

5 
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Bilag 2 Calgary-Cambridge Guide 
 
Efter Silvermann, Kurtz, Draper 2008 pp. 22-26. For udarbejdelse af denne danske guide 
står Annegrethe Nielsen, Videnscenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren, 
UC Nordjylland, Danmark. 
 
INDLEDE SAMTALEN 
1. Hils på patienten og sørg for at fastslå patientens navn. 
2. Introducer dig selv, din rolle og mødets karakter; om nødvendigt - bed om patientens accept. 
3. Vis respekt og interesse; sørg for patientens fysiske velbefindende. 
4. Identificer patientens problemer eller de emner som patienten ønsker at tale om ved at benytte passende 
åbningsspørgsmål (f.eks.: Hvad vil du gerne at vi taler om i dag?) 
5. Lyt opmærksomt til patientens fremstilling uden at afbryde eller styre patientens svar. 
6. Få bekræftelse på at dette er de emner patienten gerne vil tale om og undersøg om der er andre emner 
patienten ønsker at tale om. 
7. Forhandl dagsordenen med inddragelse af både patientens og det professionelle perspektiv. 
INDHENTE INFORMATION 
8. Tilskynd patienten til at uddybe sin fremstilling af problem(erne) fra start til slut med egne ord. 
9. Anvend åbne såvel som lukkede spørgsmål, almindeligvis gående fra åbne spørgsmål hen imod mere 
lukkede spørgsmål. 
10. Lyt opmærksomt, lad patienten formulere sig uden afbrydelser og giv patienten mulighed for at overveje 
sine svar eller holde tænkepauser. 
11. Hjælp patientens svar på vej verbalt og non-verbalt, f.eks. ved at bruge pauser, redundans, parafrasering, 
refleksion og et imødekommende kropssprog. 
12. Vær opmærksom på verbale og non-verbale signaler (kropssprog, intonation, ansigtsudtryk). 
13.Tydeliggør patientens udsagn når de behøver nærmere definering eller uddybning.  
14. Opsummer jævnligt for at sikre egen forståelse af hvad patienten har sagt; opfordr patienten til at korrigere 
forkerte opfattelser eller til at uddybe. 
15. Anvend tydelige, let forståelige spørgsmål og kommentarer; undgå eller forklar fagudtryk. 
16.Tydeliggør tidspunkter for og rækkefølge af (behandlings)forløb. 
17. Undersøg aktivt og søg at finde ud af:  
• patientens opfattelse (eksempelvis af årsager og sammenhænge). 
• patientens bekymringer i forbindelse med hvert enkelt problem. 
• patientens forventninger (hvilke mål har patienten). 
• indvirkning – hvordan påvirker det enkelte problem patientens liv 
18. Opfordr patienten til at udtrykke sine følelser 
SKABE STRUKTUR 
19. Opsummer ved slutningen af et bestemt emne for at sikre at der er skabt forståelse før der fortsættes med 
noget nyt. 
20. Fortsæt fra en del af samtalen til en anden ved at bruge markører og overgangsudsagn der indeholder en 
forklaring på den næste del. 
21.Strukturer samtalen logisk. 
22. Hold øje med tiden og hold hele tiden samtalens formål for øje. 
OPBYGGE ET FORHOLD 
23. Udvis et passende kropssprog:• øjenkontakt, ansigtsudtryk.• kropsholdning, positionering, bevægelser. 
• verbale udtryk som rytme, volumen og intonation. 
24. Hvis der læses, skrives noter eller anvendes computer, gør det så på en måde der ikke forstyrrer dialogen 
eller kontakten. 
25. Udvis en passende grad af nærhed. 
26. Accepter patientens opfattelse og følelser; vær ikke fordømmende. 
27. Udvis empati for at kommunikere forståelse og legitimering af patientens følelser eller vanskeligheder; 
anerkend tydeligt patientens følelser og opfattelser. 
28. Giv støtte: udtryk bekymring, forståelse, villighed til at hjælpe, anerkendelse af patientens mestringsforsøg 
og fornuftige egenomsorg; tilbyd partnerskab. 
29. Udvis indføling i omgangen med pinlige og foruroligende emner samt fysisk smerte. 
30. Del egne tanker med patienten for at opfordre patienten til at involvere sig. 
31. Forklar formålet med spørgsmål eller dele af fysiske undersøgelser som ellers kunne forekomme 
irrelevante. 
32. Under fysisk undersøgelse: forklar hvad der sker og bed om patientens tilladelse. 
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INFORMATION, RÅDGIVNING OG PLANLÆGNING. 
33. Info-klumper og forståelses-tjek: giv information i forståelige klumper; tjek patientens forståelse og brug 
patientens svar som udgangspunkt for hvordan yderligere information skal gives. 
34. Bedøm patientens udgangspunkt: spørg efter patientens viden om emnet tidligt i processen; undersøg 
hvilket ønske patienten har om information. 
35. Spørg patienten hvilken anden information der kunne være ønskværdig. 
36. Giv information på passende tidspunkter: undlad at give råd, information eller bekræftelser for tidligt. 
37. Organiser forklaringer: inddel informationen i adskilte dele i en logisk rækkefølge. 
38. Brug tydelig kategorisering og markører. 
39. Anvend gentagelse og opsummering for at støtte formidlingen. 
40. Brug præcist og let forståeligt sprog, undgå eller forklar fagudtryk. 
41. Anvend visualiseringer i formidlingen: diagrammer, modeller, skriftlig information. 
42.Tjek patientens forståelse af informationen (eller de (be)handlingsplaner der er lagt) for eksempel ved at 
bede patienten referere det i sine egne ord og følg det om nødvendigt op med yderligere forklaringer. 
43. Knyt forklaringer til patientens perspektiv: til tidligere beskrevne opfattelser, bekymringer og forklaringer. 
44. Giv mulighed for og opfordr patienten til deltagelse: stil spørgsmål, søg afklaringer eller udtryk tvivl, give 
passende gensvar. 
45. Opdag og svar på verbale og non-verbale tegn, for eksempel en patients behov for at uddybe informationen 
eller stille spørgsmål, overbelastning eller bekymring. 
46. Få patienten til at beskrive sin forståelse og sine reaktioner og følelser i forbindelse med den givne 
information og den måde det er forklaret på; vis anerkendelse af patientens forståelse, reaktioner og følelser. 
47. Del egne tanker på passende vis: ideer, tankeprocesser og dilemmaer. 
48. Involver patienten: stil forslag og tilbyd valg snarere end forskrifter; opfordr patienten til at bidrage med 
egne ideer og forslag. 
49. Udforsk håndteringsmuligheder. 
50. Klarlæg i hvilken grad patienten ønsker at deltage i den aktuelle beslutning. 
51. Forhandl om en plan begge kan acceptere. 
52.Tjek med patienten om planen er accepteret, om bekymringer er blevet håndteret. 
AFSLUTTE SAMTALEN 
53. Aftal med patienten hvad det næste der skal ske, er – hvad skal patienten gøre og hvad skal den 
sundhedsprofessionelle gøre. 
54. Sikkerhedsnet, forklar mulige problemer, hvad patienten skal gøre hvis det ikke går som ventet, hvor og 
hvornår der kan fås hjælp. 
55. Opsummer kort samtalen og tydeliggør den aftalte handlingsplan. 
56. Sidste tjek af at patienten er enig og føler sig godt tilpas med handlingsplanen. 
57. Tilbyd din opfattelse af hvad der foregår og beskriv det hvis det er muligt. 
58. Tydeliggør hvad der ligger til grund for din opfattelse. 
59. Forklar årsagsforhold, hvor alvorligt det er, hvad der kan forventes at ske. 
60. Udforsk patientens forståelse, reaktion og bekymring i forhold til den opfattelse Forhandling af flere mulige 
handlingsplaner. 
61. Diskuter mulighederne – for eksempel ingen handling, undersøgelse, medicinsk behandling eller operation, 
terapeutiske muligheder, forebyggelse. 
62. Giv information om de tilbudte (be)handlinger, beskriv hvad de består af, hvordan det virker, fordele og 
ulemper, mulige bivirkninger. 
63. Få patienten til at beskrive sin opfattelse af behovet for behandling, oplevede fordele, barrierer, motivation. 
64.Accepter patientens opfattelse; gør dig til talsmand for alternative synspunkter hvis det er nødvendigt. 
65. Udforsk patientens reaktioner og bekymringer om (be)handling, herunder patientens accept af 
(be)handlingsforslaget. 
66. Inddrag patientens livsstil, opfattelser, kulturelle baggrund og færdigheder i overvejelserne. 
67. Opfordr patienten til at involvere sig i at udføre (be)handlingen, i at tage ansvar og have tillid til sig selv. 
68.Spørg om hvordan patientens netværk er; diskuter andre eksisterende støttemuligheder 
69. Fremlæg tydelig information om procedurer, for eksempel hvad patienten kan komme ud for, hvordan 
patienten vil blive orienteret om resultater. 
70.Relater procedurerne til (be)handlingsplanen: betydning, formål. 
71. Opfordr patienten til at stille spørgsmål og diskutere mulige bekymringer eller evt. negative resultater. 
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Bilag 3 Kommunikationskurset Klar tale  

Følgende beskrivelse er fra protokollen ”Klar tale” af J. Ammentorp 2011.  

Programmet er udviklet i et samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Region 

Syddanmark og Lægeforeningen. Det tager udgangspunkt i det kursuskoncept, der 

benævnes Lægeforeningens kommunikationskursus.  

Formålet med kurserne er, at deltagerne udvikler deres færdigheder i at kommunikere 

med patienter, pårørende og samarbejdspartnere og får forståelse for 

kommunikationens betydning for de professionelle relationer. 

Kurserne, der har en varighed af 2 + 1 dage, foregår afdelingsvis og skræddersys til 

den enkelte afdeling. Undervisningen foregår som en blanding af teori og rollespil. I 

perioden mellem de to undervisningsmoduler træner man de færdigheder, der er 

undervist i på første modul og laver en videooptagelse af en samtale med en patient. 

Videooptagelsen får deltagerne feedback på i det sidste modul. 

Kurserne er inspireret at Peter Maguires praktiske og videnskabelige erfaringer med 

træning i kommunikationsfærdigheder.  

Planen er godkendt af Direktionen på Sygehus Lillebælt, som har valgt at ”Klar tale 

med patienterne” skal være et prioriteret indsatsområde de næste 3 år. 

Avaible:http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm361199 [02-03-2015] 
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Bilag 4 Vision for Sygehus Lillebælt 
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Bilag 5 Samtykke fra patienter  

Kære patient 

For at forbedre kommunikationen mellem behandler og patient vil vi som led i et 

forskningsprojekt gerne have lov at optage samtalen mellem dig og din behandler på en 

diktafon. Du vil være anonym på optagelsen, og den vil blive slettet, når vi har analyseret 

den. 

Det skal understreges, at optagelsen udelukkende vil blive brugt i forskningsprojektet, og at 

du kan vælge, hvis du ikke ønsker, at samtalen optages.  

Jeg ønsker at deltage i lydoptagelsen og skriver derfor under på nedenstående erklæring: 

Samtykkeerklæring 

 

BRUG AF INFORMATIONER TIL FORSKNING 

Rygcentret medvirker jævnligt i rapporter og videnskabelige artikler baseret på oplysninger 

fra vores patienters udrednings- og behandlingsforløb. 

Rygcentret deltager aktuelt i et forskningsprojekt, som undersøger effekten af 

kommunikationen mellem behandler og patient. 

Vi beder derfor om din tilladelse til at optage samtalen med din behandler. 

Alle oplysninger, vi bruger, behandles strengt fortroligt således, at du som patient ikke kan 

identificeres. Du kan til enhver tid bede om aktindsigt i de oplysninger, der bliver registreret. 

Hvis du fortryder at have givet din tilladelse, kan du til hver en tid tilbagekalde den ved at 

kontakte Rygcentret. 

Må vi bruge lydoptagelser af din samtale med behandleren samt bruge oplysninger fra din 

journal? 

Ja_____Nej_____(sæt venligst et kryds) 

Dato: Underskrift:  CPR-nummer:  Evt. NAVN 

(Blokbogstaver) 

Efter endt samtale vil vi gerne tale med nogle patienter om deres oplevelse af samtalen. Du 

vil inden samtalen evt. blive spurgt, om du kan tænke dig at medvirke i et interview 

umiddelbart efter samtalen – interviewet vil tage ca. 15 minutter. 

Tak på forhånd for din medvirken. 

Venlig hilsen 

Forskningsleder Jette Ammentorp og ph.d.-studerende Troels Præst Andersen 

Enhed for Sundhedstjenesteforskning på Sygehus Lillebælt 
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