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0.0 Resume 

Dette er en deskriptiv undersøgelse af nærvær, som det opleves af sygeplejersker, der 

bruger healing (biofelt terapi), som en integreret del af sygeplejen. Reflective Lifeworld 

Research er anvendt som metode. 

Nærværets essentielle mønster kan beskrives som ”Helbredende, transformativ kontakt” og 

kan beskrives ved tre konstituenter:  

1) ”At være tilstede med hovedet”, der er at være sammen med klienten på en 

kognitiv, analytisk måde. 

2) ”At være nærværende med hjertet”, der er det samme som at være nærværende og 

giver informanterne glæde, mere energi og kontakt til klienten.   

3) ”Forløsende berøring og kontakt”. Nærværets kontakt og berøring bliver forløsende 

og helbredende for klienten, såvel som for sygeplejersken, når sygeplejersken er 

nærværende i en hjertekontakt og integrerer dels eget energifelt, dels et større 

energifelt i sit nærvær. 

Fundene diskuteres ved inddragelse af bl.a. Martha Rogers, Margaret Newman, Sigridur 

Halldorsdottir, Björn Nordenström og Rollin McCraty. Heraf udledes en model for 

nærvær: ”Induktiv resonans mellem sygeplejerske og klient”. 

0.1 English title 

Healing Presence – a descriptive study of presence as selected nurses that use healing 

experience it. 

0.2 English summary 

This is a descriptive investigation of presence as nurses that use healing (biofield therapy) 

as an integrated part of nursing experience it. Reflective Lifeworld Research is used as 

method. 
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The essential pattern of presence is found to be “Healing, transformative contact” and can 

be described by three constituents: 

1) “To be present with the mind” which is to be with the client in a cognizant and 

analytical way. 

2)  “To be present with the heart” which is the same as being present and provides the 

informants with joy, more energy and contact to the client. 

3) “Releasing touch and contact”. The contact and touch becomes releasing and 

healing for the client, as well as for the nurse, when the nurse is present in a heart 

contact and integrates partly her/his own energy field and partly a larger energy 

field in her/his immediate presence. 

The findings are discussed by inclusion of e.g. Martha Rogers, Margaret Newman, Sigridur 

Halldorsdottir, Björn Nordenström and Rollin McCraty. From this, a model of presence is 

derived i.e. “Inductive resonance between nurse and client”.  
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2.0 Indledning 
Denne opgave handler om oplevelsen af nærvær hos udvalgte sygeplejersker, der bruger 

healing, som en del af deres sygepleje. I denne opgave forstås healing som terapeutisk brug 

af det menneskelige felt og omgivelsernes felt, som en del af patientplejen. I specialet tager 

jeg afsæt i Martha E. Rogers konceptuelle model (Rogers, 1970), samt to koncepter for 

sygepleje, faciliterende affiliation og biogenisk omsorg. De beskriver sygeplejens formål 

som det at fremme patienters helbredelse igennem patientplejen bl.a. ved sygeplejerskens 

udøvelse af nærvær. Dette kan have en helbredende betydning, men er noget andet end at 

kurere (Rogers, 1996, Halldorsdottir, 1991)
1
. Ved at fokusere på sygeplejerskers oplevelser 

af nærvær handler opgaven om et fænomen indenfor klient-sygeplejerskedomænet og 

bidrager med beskrivende viden herom (Kim, 2006). I det følgende vil jeg beskrive 

baggrunden og argumentere for opgavens problemstilling 

3.0 Baggrund 

3.1 Sygepleje er at helbrede 

Ifølge Sharon Rogers er det formålet for sygepleje at fremme patienters helbredelse 

igennem interaktion med patienterne (Rogers, 1996) og professionel sygepleje har 

afgørende betydning for patienters og borgeres helbred (Beedholm and Fredriksson, 2012 

s.50, DSR, 2009). Dette formål for sygeplejerskers interaktion og relationelle arbejde med 

patienten og denne opfattelse af sygepleje understøttes af anerkendte sygeplejeteoretikere 

og andre sygeplejeforskere, der alle lægger vægt på det helbredende potentiale ved omsorg, 

bl.a.: (Watson, 1999, Iseminger et al., 2009, Jefferis, 1999, Benner, 1995, Eriksson, 2007 

s.19, 34, 47-50, Benner & Wrubel, 2006). Igennem forholdet til sygeplejersken kan 

sygeplejen blive transformerende og helbredende ved at skabe et miljø og relationer, der 

virker fremmende for helbredelsesprocessen
2,3

 (Benner, 1995, Benner & Wrubel, 2006, 

Mohnkern, 1992). 

                                                      
1
 Det at arbejde helbredende og at helbrede defineres i afsnit 3.7. I definitionen er der lagt vægt på, at 

helbrede er rettet mod mennesket som helhed, imens at kurere er rettet mod en sygdom. 
2
 Hertil bruges blandt andet at trøste og støtte personligheden, nærvær og det at være med patienten (Benner, 

1995 s.64, Benner & Wrubel, 2006 s.36, Mohnkern, 1992 s.3-4), øge patientens deltagelse i og kontrol over 
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Nærvær er det første af syv attributter ved faciliterende affiliation, der er en 

konceptualisering af sygeplejerske-klientinteraktioner, som fremmer klienters helbredelse
4
. 

Sammen med kreativt individualiserede interventioner er nærvær den patientrettede del af 

faciliterende affiliation. Rogers og Kim anvender betegnelsen sygeplejerskens klient om 

modtagere af sygepleje (Kim, 2006, Rogers, 1996), imens andre bruger patient fx (Benner, 

1995). Jeg vil i denne opgave anvende både patient og klient om sygeplejens modtager, da 

litteraturen om nærvær anvender disse to betegnelser. Jeg vælger i denne opgave at lade 

klient betegne en person, der modtager sygepleje fra én sygeplejerske i et terapeutisk 

behandlingsforløb, imens patient vil jeg betegne en person, der modtager tildelt sygepleje 

fra (ofte mange forskellige) tildelte sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen. 

Nærvær spiller en afgørende rolle i flere sygeplejemodeller, som tager udgangspunkt i 

sygeplejeteoretiker Martha Rogers ”Science of Unitary Human Beings”, der er en af de 

mest anvendte konceptuelle modeller i USA (Fawcett, 2005, Fawcett, 2000). 

Sygeplejemodeller, der tager udgangspunkt i denne konceptuelle model ligger inden for det 

Jacqueline Fawcett har kaldt ”The Simultaneous Action Worldview” (Fawcett, 1993). 

Eksempler på disse modeller anvender et holistisk, unitært menneskesyn og har fokus på 

sygeplejens transformative og helbredende betydning for sygeplejens klienter, bl.a.: 

(Newman, 2008, Parse, 1998, Watson, 1999 s.xxii, 98, Koerner, 2011). Martha Rogers 

konceptuelle forståelse vil jeg i det følgende komme nærmere ind på ved ontologiske 

overvejelser om sygeplejens klient. 

                                                                                                                                                                 
egen helbredelse, støtte til fortolkning af smerter og smertehåndtering, at trøste og kommunikere igennem 

berøring samt at vejlede patienten igennem følelses- og udviklingsmæssige ændringer (Benner, 1995 s.56-

58). 
3
 I Munksgaards danske oversættelse: ”Fra novice til ekspert – ansvarlighed og styrke i klinisk 

sygeplejepraksis” (Benner, 1995), står der som den første færdighed, inden for domænet ’Rollen som 

hjælper’: ”Nærhed: at være hos patienten”. Dette mener jeg er en fejloversættelse af ”Presencing: Being with 

the patient”, hvor jeg i stedet forstår presencing, som det at gøre sig nærværende i mødet med patienten og 

ikke kun som fysisk at være hos patienten. Det er denne forståelse af nærvær Benner & Wrubel (2006) senere 

uddyber og anvender i ”Omsorgens betydning for sygepleje”. Det er ligeledes i denne forstand jeg mener 

Mohnkern (1992) anvender Benners begreb om ”presencing”. 
4
 Disse 7 attributter er: 1) sygeplejerskens nærvær, 2) assessment af patientens behov ud fra dennes viden om 

selvomsorg og opfattelse af egne ressourcer, 3) kreative individualiserede interventioner, 4) selektivt at bryde 

normer eller regler, hvor det er nødvendigt for bedst muligt at hjælpe patienten, 5) gensidig tillid mellem 

sygeplejerske og patient, 6) nærende sygepleje, der fremmer patientens vækst, 7) advocacy, forstået som det 

at tale og handle på vegne af patienten og kæmpe for dennes opfattelse og integritet, hvilket er en slags 

patientcentrering (Rogers, 1996). 
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3.3 Det unitære menneske 

Mennesket og menneskets behov i forhold til sundhed og sygdom er sygeplejens 

udgangspunkt (Kim, 2012 s.20). Mennesket er ifølge Martha Rogers grundlæggende et 

elektromagnetisk energifelt, der er karakteriseret ved mønstre og rytmer (Rogers, 1970). 

Mennesket er mere end dets bestanddele, og dette elektromagnetiske felt giver en ”helhed” 

til de organiske og psykologiske komponenter. Det har morphogenetiske egenskaber og 

kan påvirke komponenternes adfærd igennem en elektrokemisk strøm i kroppen (Rogers, 

1970, Burr & Northrop, 1935, Nordenström, 1983, Nordenström, 1998). Energifeltet giver 

struktur og funktion til levende systemer og gør, at mennesket handler som et hele og har 

egen integritet, da energifeltet transcenderer dets komponenter. Mennesket skal således 

ikke ses som et konstrukt af organiske eller psykologiske delkomponenter, men som et 

samlet hele, der er mere end dets komponenter (Rogers, 1970 s.32,34,47,65). 

Energifeltet, der udgør menneskets grundenhed er et komplekst og dynamisk felt, der 

interagerer med det omgivende miljøs felt. Denne kontinuerlige interaktion og udveksling 

imellem menneskets felt og omgivelsernes felt påvirker individet mod en retning af mere 

kompleksitet og evolutionær udvikling. Men mennesket er ikke i en adaptiv proces i 

forhold til universet han/hun er i, da universet gennemtrænger ham/hende. I stedet for 

adaptation er det en reciprok energiudveksling mellem menneske og omgivelser, der 

kendetegner en synkron udviklingsproces for både mennesket og omgivelserne. Dette sker 

ved en ikke reproducerbar, envejsrettet udviklingsproces, hvor der er en konstant ændring i 

de mønstre, som felterne skaber. Udviklingen foregår cyklisk over tid, men gentager ikke 

sig selv, da udviklingen sker mod højere grad af kompleksitet (Rogers, 1970 s.90-96,102). 

Rogers’ model handler derfor om mennesket og om dets udviklingsprocesser. Hun leder os 

til, at være opmærksomme på denne energiudveksling mellem patient, sygeplejerske og 

miljø som en integreret del af plejen, der handler om at fremme patientens helbred 

igennem tjeneste og ydelser, der er terapeutiske, rehabiliterende og evaluerbare og sigter 

mod patientens maksimale sundhedspotentiale. Hertil er det vigtigt at bruge sin evne til at 

sanse og ikke kun igennem de fem sanser, men også en ved en højere, intuitiv sanselighed 

(Rogers, 1970 s.59,82,86). Andre ord for menneskets felt er elektromagnetisk felt, 

energifelt, biofelt eller bioelektromagnetisk felt. 
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Nyere forskning har bekræftet interaktioner mellem biofelter som vigtige faktorer for 

organismers organisering/funktion (Rosch, 2009). Forskning viser at disse interaktioner 

kan udnyttes igennem bevidst brug af det menneskelige felt til at fremme planters modning 

og vækst, bakteriers mutation og ændre PH-værdien i vand (Sances et al., 2013, Patil et al., 

2012, Lucchetti et al., 2013, Tiller, 2004) eller blandt andet til mindskning af smerter, 

negativ adfærd hos demente og angst hos indlagte patienter (Jain & Mills, 2010). Ligeledes 

har forskning vist, at kroppens funktioner afhænger af indre elektrokemiske kredsløb. 

Disse kan tilsammen skabe et elektromagnetisk felt omkring kroppen og er ligeledes 

modtagelige for eksterne elektromagnetiske felter. Udnyttelse af disse elektrokemiske 

kredsløb i kroppen har vist sig effektivt i behandlingen af kræft ved at påvirke en 

bioelektrisk strøm mellem tumorens center og det omgivende væv ved elektrisk 

stimulation med 6-8 Volt i en behandling på 20 minutter (Nordenström, 1983, 

Nordenström, 1998, Xin et al., 2004). Hjertets bioelektromagnetiske felt er et eksempel på 

et elektromagnetisk felt, der når udover den enkelte persons fysiologiske grænser og som 

påvirker funktioner og følelser i en persons egen krop såvel som i andres kroppe. En 

harmonisk hjerterytme kan associeres med oplevelser af bedre koncentrationsevne, øget 

perfusionsevne, reduceret stress, bedre samarbejdsevne og bedre humør (McCraty, 2004). 

Disse empiriske fund støtter op om Martha Rogers konceptuelle model. Flere grand 

theories og middle-range theories er udviklet inden for det unitære, transformative 

paradigme og tager udgangspunkt i Rogers konceptuelle model (Joseph, 1991). Hos flere 

af disse teorier spiller sygeplejerskens nærvær i mødet med klienten en afgørende rolle for 

den faciliterende affiliation. Eksempler på disse og andre beskrivelser af nærvær vil jeg i 

det følgende komme nærmere ind på. 

3.4 Nærvær 

Nærvær betyder hhv. 1) det at være nær ved, tilstede eller iblandt, eller 2) den 

opmærksomhed, interesse, kærlighed eller omsorg som et menneske udviser (Ordnet.dk, 

2015) og kan oversættes til det engelske presence (Ordbogen.com, 2015c)
5
. 

                                                      
5
 Politikens nudansk ordbog understøtter denne betydning og skriver at nærvær er et substantiv, der betyder 

enten tilstedeværelse, som det modsatte af fravær eller koncentreret opmærksomhed, interesse eller omsorg. 

Nærvær oversættes til enten presence eller intimacy på engelsk. Da definitionen på nursing presence af 

Finfgeld-Connett (2006) også indeholder intimacy (intimitet) vælger jeg at se bort fra denne 

dobbeltbetydning og udelukkende at anvende begrebet presence som oversættelse for nærvær. Der er en 

anelse variation mellem betydningerne af nærvær og af presence, da det engelske presence også har været 
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Sygeplejenærvær er det samme som et helbredende nærvær, da sygeplejen søger mod at 

fremme patientens helbredelse (Turpin, 2014 s.14). Sygeplejerskens nærvær og måde at 

være sammen med patienten kan ifølge sygeplejeprofessor Sigridur Halldorsdottir gøre 

forskellen mellem livgivende eller livsødelæggende pleje til patienten (Halldorsdottir, 

1991). Halldorsdottirs konceptuelle model for måder at være med patienten kan være med 

til at danne en ramme om forståelsen af nærvær i konteksten af pleje og omsorg 

(Halldorsdottir, 1991). Jeg vil i det følgende uddybe det livgivende samvær ifølge 

Halldorsdottir. 

3.5 Livgivende samvær 

Sygeplejerskens brug af nærvær og væremåde under plejen differentierer omsorg og ikke-

omsorg og i kvalitetsgrader (Halldorsdottir, 1991). Livgivende omsorg er ifølge 

Halldorsdottir en livgivende, biogenisk måde at være sammen med patienten på. Ved 

livgivende omsorg bekræfter sygeplejersken patientens egenskab af at være et individ ved 

at forbinde sig til den andens sande center på en livgivende måde. Dette forløser patientens 

sårbarhed, giver styrke, fremmer vækst, genopbygger, reformerer og fremmer læring og 

helbredelse. Livgivende nærvær genopbygger velvære og menneskelig værdighed, det 

transformerer et menneske i dybden og for modtageren kan der forekomme et forøget flow 

af medfølelse, som en slags strøm i kroppen (Halldorsdottir, 1991 s.39,44). Dette niveau 

opstår af det næsthøjeste niveau af omsorg, der er en livsbevarende, bioaktiv interaktion, 

hvor sygeplejersken udviser evne til medfølelse, ægte interesse og opmærksomhed. Her 

bekræftes den anden person igennem support, opmuntring og bekræftelse. Sygeplejersken 

indgyder en følelse af sikkerhed og velbehag igennem venlighed, udelt opmærksomhed, 

ægte interesse for den anden og ved en opmuntrende tilgang til den anden. I dette samvær 

formes basen for det livgivende samvær (Halldorsdottir, 1991 s.44). Niveauer under dette 

betegner Halldorsdottir som ikke-omsorg. Her er der hverken nærvær eller omsorg i plejen 

til patienten og interaktionen bliver enten livsneutral/biopassiv (uden psykologisk kontakt 

til patienten), livsbegrænsende/biopassiv (igennem ufølsom og dissocieret interaktion) eller 

livsødelæggende (igennem dehumaniserende og dominerende adfærd over for patienten) 

(Halldorsdottir, 1991 s.39). Denne forståelse af nærvær som omsorgens fundament og af 

                                                                                                                                                                 
brugt om religiøse oplevelser af en højere bevidsthed, imens dette aspekt ikke fremgår af den danske 

definition på nærvær. 
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ikke-omsorg, som fraværet af nærvær ved for eksempel blot at være der for at få arbejdet 

fra hånden eller som et dissocierende, objektgørende blik, der kan øge patientens lidelse og 

tage af livsmodet, understøttes af flere (Kjær, 2011 s.207, Martinsen, 2010 s.40-41, Benner 

& Wrubel, 2006 s.27). Dette nære forhold mellem nærvær og omsorg i plejen er undersøgt 

ved en konceptanalyse af caring og presence, der ikke kunne finde en forskel (Finfgeld-

Connett, 2008). Omsorg defineres som kærlig, hensynsfuld pleje (Ordbogen.com, 2015a). I 

denne opgave vil jeg derfor definere omsorg som pleje, hvorunder sygeplejersken er 

nærværende i samværet med patienten, imens ikke-omsorg er pleje uden nærvær. 

At være nærværende er derfor et af flere virkemidler sygeplejersker kan anvende for at 

skabe kontakt og en terapeutisk relation til patienten, hvorigennem helbredende, 

transpersonlig omsorg kan forekomme (Benner & Wrubel, 2006 s.31-40, 443, Watson, 

2012 s.47, 75-85). Nærvær er derfor blevet beskrevet som en transformerende og 

helbredende interventionsproces. Disse beskrivelser vil jeg uddybe i det følgende. 

3.6 Transformerende nærvær 

Sygeplejeteoretikere Margaret Newman og JoEllen Koerner har hver især beskrevet 

nærvær. Deres beskrivelser vurderer jeg er to grand theories (Fawcett, 2000, Koerner, 

2011, Newman, 2008)
6
. JoEllen Koerners teori, Helbredende Nærvær, har flere ligheder 

med Margaret Newmans teori, Transformerende Nærvær, men varierer blandt andet ved i 

højere grad at arbejde med det menneskelige felt som en energikrop, der er menneskets 

kropslige udstrækning med dertilhørende energicentrer og bevidsthedslag. For Koerner er 

nærvær en interaktionsform, hvor sygeplejersken hjælper klienten i kontakt med egne 

indre, helbredende ressourcer, for at hjælpe denne til at opnå frigørende indsigter. 

Sygeplejersken gør dette ved ikke-dømmende bevidsthed og kontakt med universets 

energifelt for at facilitere forbindelse mellem klientens personlighed og sjæl (Koerner, 

2011). I det følgende vil jeg beskrive nærvær ud fra Margaret Newmans grand theory. 

Nærvær er en transformerende faktor i sygepleje og den forskel sygeplejen gør for 

patienter (Newman, 2008). Bevidsthed er ifølge Newmans grand theory et systems 

                                                      
6
 Jeg vurderer Koerners teori er en grand theory, da den i første omgang udsiger sig om brug af 

sygeplejerskens nærvær uden at være direkte oversættelig til testning eller praktisk anvendelse (Fawcett, 

2000 s.5,23-24). Til gengæld indeholder Koerners værk elementer af middle-range theory i sammenhæng 

med hendes overordnede teoretiske præsentation af Helbredende Nærvær. 
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informationelle udveksling med miljøet. Bevidsthed er universelt og gennemtrænger alt der 

er. Sygeplejersken kan arbejde med sin egen bevidsthed og opnå bevidsthedsudvidelse 

igennem refleksion og øvelser. Sundhed opnås for sygeplejerske og patient igennem en 

udvidet bevidsthed om personlige mønstre og rytmer, der er ens dybeste kendetegn og 

mening. Mønstre viser sig bl.a. i ens relationer og interaktioner med verden, der kan 

forandres over tid (Newman, 2008 s.99). Hermed bygger hun blandt andet videre på 

Martha Rogers teori om mønstre og strukturer ved det menneskelige felt og den 

kontinuerlige udveksling af informationer mellem det menneskelige felt og det omgivende 

miljøs felt. Når patienten opnår erkendelse af sine mønstre og rytmer kan det føre til en 

transformation. Det kan have den betydning at patienten oplever en dybere kontakt til og 

fornemmelse for sig selv, øget vitalitet, forbedrede og mere meningsfulde forhold til andre, 

og i nogle tilfælde også kropslig heling, da der frigøres energi og ressourcer (Newman, 

2008 s.33-34). Når sygeplejersken praktiserer ”sundhed som udvidet bevidsthed” oplever 

hun eller han også selv at blive transformeret, blandt andet når de ser patienterne forandre 

sig, men også ved deres egen udvidede bevidsthed. Sygeplejersken skal i mødet med 

patienten være fuldt nærværende, føle sig ét med den anden og ved at resonere med 

”universets helhed” hjælpe den anden i dennes bevidsthedsudvidelse. Resonans giver en 

intuitiv kontakt og viden om, hvad der skal gøres eller hvad det drejer sig om. 

Informationerne tilgår sygeplejersken igennem indirekte, subtil kontakt igennem altings 

underliggende energifelt (Newman, 2008 s.33-50). 

Det er igennem denne resonans, at sygeplejersken tuner ind på patienten i sin helhed, 

fremfor at mentalisere og analysere, og hvor sygeplejersken lærer sig at se den andens 

nærvær og derigennem kan hjælpe ham eller hende til at erkende egne mønstre. Dette er en 

måde at forstå meningen, der ligger bag ved og viser sig som for eksempel en sygdom, et 

sår, vrede i relationer eller rygerlunger (Newman, 2008). Denne erkendelse igennem 

nærværet bevirker det transformative, helbredende potentiale, som Newmans teori handler 

om, hvor klienter oplever bedring via mere meningsfulde relationer og frigjorte ressourcer. 

Både Koerner og Newman tilskriver nærvær en potenseret betydning, som det at være en 

transformerende, helbredende faktor i sygepleje. Sygeplejeteoretikere Sharon Rogers og 

Patricia Benner fremhæver ligeledes nærvær som en del af sygeplejerskers måde at fremme 

patienters helbredelse på (Benner, 1995, Rogers, 1996). Jeg vil derfor i næste afsnit 

definere, hvad jeg i denne opgave forstår ved det at helbrede. 
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3.7 At helbrede igennem nærvær er noget andet end at 

kurere 

At helbrede er noget andet end at kurere (Kane, 2003, Kane, 2001, Rankin, 2013, Watson, 

1999, Enzman Hines et al., 2015, Smith et al., 2013, Jefferis, 1999, Quinn, 1992) og jeg 

har i denne opgave valgt, at oversætte det engelske ”healing” med begrebet ”at helbrede”, 

som det at fremme patientens helbredelse eller som ”helbredelse”, når der menes 

mennesket i sin helhed. Betegnelsen healing vælger jeg at anvende om biofelt terapier eller 

plejeformer, der søger at fremme patientens helbredelse og lindring af lidelse igennem 

interaktion med det menneskelige energifelt (Jain & Mills, 2010, Holck, 2015, 

Ordbogen.com, 2015b, Watson, 1999 s.228)
7
. Således oversætter jeg eks. ”healing 

presence” til ”helbredende nærvær”. Begreberne at hele og at helbrede er synonymer, som 

jeg vælger at bruge forskelligt. Jeg vil anvende at helbrede om sygeplejerskens arbejde, der 

er rettet mod personen som helhed, og det at hele om selve den psyko-organiske effekt, fx 

sårheling, der kan opstå som et sekundært produkt af en personlig helbredelse ved 

mindsket stress, meningsfulde relationer og patientens integration af ressourcer (Newman, 

2008 s.25). 

Helbredelse er opnåelsen af indre fred
8
 (Kane, 2003 s.26, 61-86, Kane, 2001) og 

helbredelse er integration af psykologiske, fysiske, spirituelle og sociale komponenter, 

hvilket kan være gavnligt også når der ikke foreligger en kur (Iseminger et al., 2009 s.449). 

En sygeplejerske kan bl.a. fremme helbredelse og integration hos patienter igennem 

miljøet omkring patienten, igennem sin rolle som hjælper og igennem sin relation til 

patienten (Quinn, 1992, Benner, 1995). 

                                                      
7
 Healing kan oversættes fra engelsk til dansk med healing, helbredelse eller heling, eller det at læge, hele, 

helbrede, kurere, heale. Helbrede kan oversættes fra dansk til engelsk med ”to cure” eller ”to heal”, imens 

helbredelse kan oversættes med ”a recovery, cure or healing”. Healing anvendes i denne opgave om 

terapeutisk brug af biofelter, det vil sige menneskets energifelter som bl.a. Martha Rogers, JoEllen Koerner 

og Jean Watson anvender i deres ontologi. I denne opgave forstås healing ligeledes som fællesbetegnelse for 

terapier såsom energi healing, biofeltterapi, Terapeutisk Touch og Healing Touch, hvor menneskets 

energifelt er en integreret del i plejens tilgange til mennesket og dets vektorindflydelse på klientens 

helbredelsesproces. 
8
 Jeff Kane, der er en amerikansk læge, har skrevet bogen ”Simple and Effective Ways Your Presence Can 

Help People Heal”, der i sin nyeste udgave har den nye titel ”How to Heal”. Jeg refererer i teksten til den 

danske oversættelse af den første udgave, som er oversat til ”At hjælpe med nærvær”, og som er tilgængelig 

via bibliotek.dk (Kane, 2003). I den danske udgave anvendes termerne ”at heale en patient” eller ”healing” i 

modsætning til det at helbrede eller kurere. Da jeg i denne opgave har valgt at oversætte det engelske healing 

til at helbrede, har jeg valgt at anvende en anden oversættelse end den danske udgave gør brug af. Dette 

mener jeg er mest tro mod originaltekstens budskab. 
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Forskellen mellem at helbrede og at kurere er at helbredelse fokuserer på personens helhed 

og det at vende tilbage til en oplevelse af at være hel, fremfor på behandling af et symptom 

eller at forsøge at kurere en sygdom (Rankin, 2013 s.179-180, 212-216). Kuren er rettet 

mod en sygdom, imens helbredelse er rettet mod personen, hvor fokus kan være at 

behandle dennes lidelse igennem nærvær. Denne behandling af det hele menneske kan i 

kraft af den kendte forbindelse mellem sind, følelser og krop lindre den subjektive 

oplevelse. Da stress forbundet med lidelse er almindeligt kendt for at fremme sygdom og 

modvirke heling og helbredelse, kan dette bevirke, at de medicinske behov mindskes eller 

at kroppen selv helbreder sygdommen (Kane, 2003 s.17, 26-27, 33-34). Livsstilsændringer 

kan være en kraftfuld faktor for patientens helbredelsesproces. Radikal omsorg indebærer 

at patienten skal genskabe en sensitivitet overfor kropslige signaler, sin intuition og en 

række livsområder for at fremme optimalt velvære og glæde i sit liv. Igennem en sådan 

livsstilsændring og kontinuert livsførelse kan radikale livsstilændringer være 

livstransformerende og skabe et liv, hvor klienten oplever at være i balance med sine 

livsglæder, sin kropslighed og sin naturlige sundhed (Rankin, 2013 s.168-177). Ved en 

livsstilsændring er det personen i sin helhed, der transformeres, og ansvaret ligger hos 

personen selv. Men en vigtig faktor er et helbredende forhold til en omsorgsperson, der 

opmuntrer og faciliterer processen igennem sit nærvær og kontakt til patienten (Rankin, 

2013 s.40-48, 51-53, 163). Dette understøttes bl.a. af Lorna Jefferis, der konkluderer at 

sygeplejersker etablerer en helbredende relation og skaber et helbredende nærvær (Jefferis, 

1999 s.110). 

Et studie analyseret ud fra Halldorsdottirs model viste at kun bioaktiv eller biostatisk 

omsorg var en del af den observerede sygepleje, men hvor omsorgen ikke blev biogenisk 

(Sethares & Gramling, 2009 s.24-26). Et studie af 1537 sygeplejersker viste at 1148 

sygeplejersker vurderede, at de havde været mere nærværende, end patienterne havde 

vurderet de var (Turpin, 2014 s.18). Det er derfor relevant for praksis at forstå betydningen 

af nærvær og det, der karakteriserer nærvær som intervention, for at fremme og udøve 

sygeplejenærvær. I det næste vil jeg komme ind på analyser af sygeplejelitteratur og 

forskning, der undersøger nærvær som en proces. 
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3.8 Nærværets forudsætninger, attributter og outcome 

Flere kvalitative metasynteser eller systematiske litteraturreviews har analyseret 

sygeplejenærvær som en proces ved Walker og Avants proceskategorier: antecedents, 

attributes og outcome (Finfgeld-Connett, 2006, Turpin, 2014 s.17, McMahon & 

Christopher, 2011).  Disse har bl.a. fokuseret på sygeplejenærvær undersøgt gennem Ph.D-

afhandlinger (Finfgeld-Connett, 2006)
9
 og nærvær til hospitalsindlagte patienter (Turpin, 

2014). Jeg vil i det følgende anvende disse to analyser til at forstå nærværets 

forudsætninger, attributter og outcome. 

Sygeplejenærvær forudsætter som proces, at patienten har et behov, inviterer til relationen, 

er åben for sygeplejerskens nærvær og er sårbar. Sygeplejersken skal være villig til at 

udøve nærvær, være personligt og professionelt moden, i kontakt med sig selv, være villig 

til at blive involveret og at være sårbar (ibid., Finfgeld-Connett, 2006). Sygeplejersken skal 

have respekt for individet og et ønske om at hjælpe (ibid.). Omgivelserne skal være et 

fremmende arbejdsmiljø med ledelse/organisering, der tilgodeser tid til kvalitet (Turpin, 

2014) og består af støttende kollegaer, adækvat tid og bemanding, en balanceret 

opmærksomhed på dels tekniske opgaver og dels psykologiske, åndelige behov eller 

bekymringer. En rutineret sygeplejerske kan forventes at være bedre i stand til at være 

nærværende selv under travle forhold (Finfgeld-Connett, 2006). 

Ved sygeplejenærvær udøver sygeplejersken ekspertsygepleje. Sygeplejenærvær 

kendetegnes ved en relation, der er præget af intimitet og interpersonelt samarbejde, hvor 

patienten eller sygeplejersken kender den anden (Turpin, 2014 s.17) og ved 

mellemmenneskelig sensitivitet, sårbarhed, ved nænsom berøring og opmærksomhed på 

personlige behov, ved intimitet der kan være tæt fysisk kontakt (Finfgeld-Connett, 2006) 

og ved unikhed ved at adaptere til patientens unikke situation og behov (ibid., Turpin, 

2014). Sygeplejersken, der udøver nærvær, har opmærksomhed på både fysiske, 

psykologiske og åndelige behov (Finfgeld-Connett, 2006), er holistisk og spirituel og evner 

at give af selvet. Sygeplejersken udviser følsomhed, er til rådighed, lytter og hører, er der 

for patienten (Turpin, 2014) og tager chancen ved at være sårbar ved at være åben for at 

opleve patientens behov, lidelse og tage del i dennes oplevelse gennem en gensidighed og 

tilknytning præget af tillid (Finfgeld-Connett, 2006). Sygeplejersken er facilitator og 

                                                      
9
 Se evt. Finfgeld-Connetts model for nærvær som proces i BILAG 12.1 
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overvåger fremskridt, er åben for at respondere på patientens tegn, er fuldt opmærksom i 

sin opmærksomhed, bevarer psykologisk nærvær, fremmer håb og er undervisende 

(Turpin, 2014). 

Sygeplejenærvær kan give forbedret mentalt velvære karakteriseret ved reduceret stress, 

øget mestring, højere selvværd (Finfgeld-Connett, 2006, Turpin, 2014), bedre 

problemløsning, reduceret oplevelse af distress, isolation og sårbarhed (ibid.), følelse af 

tryghed og sikkerhed, revitalisering, at vokse ved en oplevelse af nye måder at være på. 

Sygeplejenærvær har en terapeutisk længerevarende effekt (Finfgeld-Connett, 2006). Det 

kan give bedre tilknytning mellem moder og barn, bedre tilpasningsadfærd, bedre evne til 

forandring, øget følelse af sikkerhed, bedre fysisk velvære, bedre egenomsorg og øget 

følelse af forbundethed. Patienterne kan få en bedre fysisk tilstand (Turpin, 2014) og øget 

fysisk velvære, der kan opleves, som en generel forbedring i fysiologisk status og som 

recovery, remission og helbredelse (Finfgeld-Connett, 2006). 

Outcome ved nærvær var for sygeplejersker forbedret mentalt velvære (ibid., Turpin, 

2014), professionel tilfredshed og et roligere arbejdsmiljø (ibid.). Nærvær resulterede 

ifølge Finfgeld-Connetts meta-syntese kun i positive resultater for både patienter og 

sygeplejersker og hun kunne trods forsøg ikke finde beskrivelser af et negativt aspekt ved 

sygeplejenærvær. Hun foreslår, at der har været tale om et andet fænomen, hvis en 

oplevelse af nærvær har været dårlig (Finfgeld-Connett, 2006). Turpins analyse indeholder 

heller ikke negative konsekvenser, men for eksempel kan brug af nærvær vække kritik fra 

kollegaer, der mener man bruger for meget tid hos patienten eller dennes pårørende 

(Mohnkern, 1992 s.137). 

Jeg vurderer at Turpins og Finfgeld-Connetts analyser giver en oversigtslæsning over 

nærvær, men kun overfladisk indsigt i, hvordan nærvær udøves og leves. Derfor er det 

vigtigt at forstå den levede oplevelse af at udøve sygeplejenærvær og være nærværende. I 

det følgende vil jeg beskrive nærværsintervention som en beskrivelse af det at udøve 

nærvær. 

3.9 Nærværsintervention 

I faciliterende affiliation indgår nærvær, som en interventionsform, der dels kan være 

integreret i plejens interventioner, dels udgør en intervention i sig selv (Rogers, 1996). 
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Nærvær er blevet beskrevet i kategoriserende og hierarkiske modeller (Godkin, 2001, 

Osterman & Schwartz-Barcott, 1996, McKivergin & Daubenmire, 1994, Easter, 2000). 

Sygeplejersker arbejder ved sygeplejenærvær intentionelt fremfor instinktuelt og har fire 

adfærdsniveauer, der er fysisk, terapeutisk, holistisk eller spirituelt med tre grader af dybde 

for nærværet: at være der, delvist nærvær og fuldt nærvær, hvor niveau og dybde baseres 

på signaler fra patienten (Turpin, 2014). Sygeplejersken vurderer, hvilket niveau der er 

passende og giver en dosering af nærvær på et af nærværets niveauer. Selvom niveauerne i 

litteraturen bliver beskrevet hierarkisk betyder det ikke, at det ene niveau er bedre end det 

andet, da dette varierer med de skiftende patientscenarier (McMahon & Christopher, 2011 

s.71-74). 

En nærværsintervention defineres af Snyder et al. som det højeste nærværsniveau, hvor 

nærværet bliver terapeutisk og transcenderende. Her udveksles der en energi mellem 

sygeplejerske og patient og det kan virke transformerende og er åndeligt ved at bevæge sig 

ud over interaktionen til også at være transpersonlig. Energien kommer fra en åndelig 

kilde, som er mere end de to personer, der interagerer (Snyder et al., 2000 s.4). 

Nærværets dybdegrader indikerer graden af den transformative effekt og typen fortæller, 

hvilke aspekter af sig selv som sygeplejersken investerer i relationen. Fælles er at der er to 

lavere grader af nærvær: 1) hvor sygeplejersken er fysisk tilstede, kan være fokuseret på 

tekniske opgaver, men ikke har en kontakt til patientens person, og 2) et psykologisk 

nærvær, hvor sygeplejersken retter sin kærlige opmærksomhed mod patienten, udviser 

empati og interesse og er opmærksom på egne signaler (Snyder et al., 2000, McMahon & 

Christopher, 2011). Det tredje og mest transformative og helbredende nærvær beskrives 

som transcenderende, terapeutisk, helbredende, holistisk eller åndeligt. Her bruges der 

kropslige, mentale, emotionelle og åndelige ressourcer (McKivergin & Daubenmire, 

1994), hvor sygeplejersken centrerer og trækker på en universel energikilde, der kan gøre 

at hun føler sig som del af en større kraft og i enhed med patienten (Osterman & Schwartz-

Barcott, 1996). Nærværet kan være holistisk ved at fokusere på menneskets mønstre og 

rytmer for at fremme helbredende indsigt eller åndeligt ved at sygeplejersken lader sig 

opfylde af sin åndelige kilde eller sjæl og er nærværende i denne tilstand med patienten 

(Easter, 2000). 
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Disse beskrivelser af nærværsinterventionen er ligeledes beskrivende, men ikke 

beskrivende for den levede oplevelse af at udøve nærværsintervention. Jeg kan for 

eksempel ikke ud fra niveaubeskrivelserne forstå eller føle hos mig selv, hvordan jeg skal 

udøve nærværsintervention. En beskrivelse af den levede oplevelse af at udøve nærvær og 

nærværsintervention ville muligvis gøre dette lettere at forstå og selv at praktisere. 

3.10 Afgrænsning af problemstilling  

Sygeplejesker arbejder helbredende og nærvær er vigtigt for sygeplejens helbredende 

potentiale (Rogers, 1996, Benner, 1995, Koerner, 2011, Halldorsdottir, 1991). Nærvær er 

som intervention blevet tillagt helbredende, transformerende, terapeutiske, transcenderende 

egenskaber, hvor nærværsintervention beskriver det højeste eller mest terapeutiske niveau 

af nærvær (Snyder et al., 2000). Jeg vil derfor med denne opgave undersøge nærvær, for at 

blive klogere på dets egenskaber som en integreret, kultiveret og bevidstgjort del af 

sygeplejens interventioner til sygeplejens modtagere. Da nærværsintervention kan være et 

teknisk, nyt begreb for nogle informanter har jeg valgt, at sidestille eller approksimere 

dette med begrebet healing. I denne sammenhæng forstås healing som subtil 

energiudveksling og holistisk biofeltinteraktion i en omsorgspraksis med intention om at 

fremme helbredelse og helhed (Jain & Mills, 2010, Vifab, 2012a, Tiller, 2004, Watson, 

1999 s.227-228). Jeg har valgt at gøre dette for at finde informanter, der var egnede til 

undersøgelsens fokus og måtte bruge et sprog, som jeg forventede også de kunne 

genkende. Dette gør jeg på baggrund af flere sygeplejemodellers brug af energiudveksling 

imellem sygeplejerskens og patientens felter, som en del af helbredende nærvær og omsorg 

(Koerner, 2011, Newman, 2008, Watson, 1999, Osterman & Schwartz-Barcott, 1996 s.25, 

Mohnkern, 1992 s.131, Snyder et al., 2000, Halldorsdottir, 1991, Joseph, 1991). 

Med denne opgave vil jeg derfor undersøge nærvær i en kontekst, hvor nærvær kan tænkes 

at spille en vigtig rolle. Derfor vælger jeg at fokusere på nærvær i en omsorgspraksis, hvor 

sygeplejersker bruger healing. For at blive klogere på den levede oplevelse af nærvær, i 

sammenhæng med aktivt brug af sygeplejerskens nærvær som interventionsform, vil jeg 

undersøge: 
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4.0 Problemformulering: 
Hvordan oplever udvalgte sygeplejersker nærvær i en sygeplejepraksis, 

hvor healing er en integreret del af deres interventioner? 

 

I det følgende vil jeg beskrive min metodiske tilgang. 

5.0 Metode 
For at blive klogere på emnet har jeg først foretaget en litteratursøgning, der har dannet 

baggrund for problemformuleringen og bidraget til opgavens diskussionsmateriale 

(Bjerrum, 2005). 

5.1 Systematisk litteratursøgning 

Jeg har foretaget en bevidst tilfældig litteratursøgning på Aarhus Universitetsbiblioteks 

afdeling for sygeplejelitteratur. Derefter har jeg foretaget en usystematisk søgning på 

udvalgte søgeord for at få en indgangsvinkel og derefter foretaget hhv. en generel og en 

specifik litteratursøgning på udvalgte databaser (Bjerrum, 2005, Hørmann, 2011). 

For at forstå nærvær har jeg valgt at foretage en generel litteratursøgning efter dansk 

litteratur på AU Library, anden nordisk litteratur på SwePub og Nordic Journal of Nursing 

Research og engelsksproget litteratur på CINAHL, ProQuest, PsycInfo og Google Books. 

En kort beskrivelse af disse søgedatabaser kan læses i Bilag 12.2.1. Jeg har søgt efter 

litteratur om nærvær inden for en nordisk sammenhæng, hvor jeg anvendte søgetermerne 

nærvær, sygepleje og sykepleje for danske eller norske artikler eller närvaro, varo när, 

vård for svenske artikler. På engelsksprogede databaser anvendte jeg nursing og presence 

som søgeord. 

Den indledende, generelle søgning har jeg i første omgang foretaget på CINAHL med 

søgetermerne nursing og presence og derefter afgrænset til en specificeret søgning ved 

søgeemnerne: presence og nurse-patient relationship inden for forskningslitteratur, 

reviews og evidensbaseret sygepleje. Jeg foretog også en afgrænset søgning efter relaterede 

meta-synteser og litteraturreviews. Jeg fravalgte artikler om presence, der omhandlede 
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andre forhold eller emner end den patientnære interaktion mellem sygeplejersker og 

patienter
10

. Derefter foretog jeg en søgning på presence og nursing på ProQuest, hvor jeg 

afgrænsede til Ph.D.-afhandlinger. På PsycInfo kombinerede jeg presence, nursing og 

psychiatric eller psychiatry for at undersøge litteratur inden for psykiatrisk sygepleje. 

En sekundær og specifik søgning begrænsede jeg til presence og nursing som emneord 

kombineret med healing i titel på CINAHL og ProQuest, hvor jeg på AU Library anvendte 

søgeordene nærvær og sygepleje kombineret med helbrede eller healing. 

Fund, som jeg vurderede emnemæssigt relevante printede jeg ud og behandlede. Alle 

artikler og Ph.D-afhandlinger, som jeg vurderede relevante på baggrund af titel og resume 

blev downloadet eller bestilt. Resume for alle fundne Ph.D-afhandlinger om presence blev 

printet ud, gennemlæst og udvalgte afhandlinger blev gennemlæst. De øvrige fund, som jeg 

havde downloadet, eller som AU Library kunne skaffe, lynlæste jeg og gik i dybden med 

udvalgte heraf. Hvor det var relevant har jeg foretaget kædesøgning og forfattersøgning 

(Hørmann, 2011, Bjerrum, 2005). Herunder har der været flere tilstødende emner, der var 

med til at danne en baggrundsforståelse for interaktionen mellem mennesker ved nærvær. 

Relevante artikler vurderede jeg bl.a. ud fra systematik og transparens (Høstrup et al., 

2009). Se BILAG 10.2 for yderligere detaljer fra søgehistorikken. 

5.2 Paradigme 

Da undersøgelsen sigter mod at beskrive og forstå nærvær ud fra udvalgte sygeplejerskers 

oplevelser har jeg valgt at undersøge emnet indenfor den humanvidenskabelige tradition og 

undersøgelsen hører derfor under det kvalitative forskningsparadigme (Thisted, 2010 

s.48,54). 

Da jeg har en forforståelse om emnet, som er med mig under processen har jeg valgt 

Reflective Lifeworld Research, som er en metode, hvor ens forforståelse er en integreret 

del af forskningsprocessens design (Dahlberg et al., 2008). 

                                                      
10

 Artikler om nærvær, der tog afsæt i kristen eller anden religiøs sygepleje blev ligeledes frasorteret, 

sammen med telemedicin, web 2.0, pleje til børn/nyfødte og fødende kvinder. 
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5.3 Reflective Lifeworld Research 

Sygeplejeteoretikere Karin Dahlberg, Helena Dahlberg og Maria Nyström har udarbejdet 

et metodologisk hele, som de kalder Reflective Lifeworld Research (RLR). RLR bygger på 

fænomenologisk filosofi og beskriver hhv. et deskriptivt studie eller et fortolkende studie. 

Jeg har valgt det deskriptive studie. Dahlberg et al. redegør for en sådan tilgang ved 

aspekterne af en fænomenologisk filosofi, åben tilgang og en tøjlet forståelse, som jeg i det 

følgende vil beskrive nærmere (Dahlberg et al., 2008). 

5.4 Udvalgte aspekter af filosofien bag RLR 

Ved RLR skal forskeren positionere sig sådan, at sagen kan vise sig selv for ham eller 

hende som et fænomen. Et fænomen kan være en ting, et objekt, en del af verden, ”fysisk” 

eller ”ikke-fysisk”, men skal opleves eller være oplevet af et subjekt. Et fænomen er ikke 

en adskilt ”ting”, men noget der bliver ved med at være der på trods af mange forskellige 

meningssammenhænge i et spektrum mellem dets modsætning og ekstreme intensiteter 

(Dahlberg et al., 2008 s.32-33). Intentionalitet omhandler det at være og refererer til det at 

være opmærksomhed rettet mod et objekt eller en begivenhed. Der er derfor altid et 

intentionelt forhold mellem en person og elementer i dennes verden og liv. Intentionalitet 

er en del af menneskets kropslighed. Viden om noget er ligeledes en del af denne 

kropslighed. Ifølge filosof Merleau-Ponty er al viden kropslig, igennem en vidende krop. 

Den viden vi frembringer er altså en viden, som vi kan erkende, opleve og leve som 

kropslige væsner igennem vores kropslige enhed med alt verdens kød (Dahlberg et al., 

2008 s.40,45). Terapeuter handler for eksempel ud fra en kropsliggjort og kropsindlejret 

viden, og ikke kun ud fra tænkte handlinger (Dahlberg et al., 2008 s.44-45). Jeg kan derfor 

forvente at kropsindlejret viden om nærvær ikke er verbaliseret viden, og derfor kan være 

svært for informanten at formulere og kan kræve tilskyndelse af mig som interviewer at få 

afdækket. Der findes to klassiske verdenssyn: et atomistisk og et holistisk. Det holistiske 

verdenssyn handler om, at mennesker ikke kan opdeles til fuldt autonome individer, men 

kun kan forstås i en kontekst af relationer og mening. Indenfor humanistisk forskning er 

verdenssynet mest holistisk, idet mennesket kun kan forstås i meningsfulde relationer til 

andre og i sin kontekst (Dahlberg et al., 2008 s.155-156). Nogle fænomener bør derfor 

forstås i deres kontekst, såsom samspillet mellem mennesker, hvor observationer kan 
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bidrage med et mere distanceret perspektiv end de mennesker, der er involveret i 

fænomenet (Dahlberg et al., 2008 s.215-214). Det er derfor vigtigt at understrege at denne 

undersøgelse skal beskrive sygeplejerskens oplevelse og ikke interaktionen som den 

kommer til udtryk mellem klient og sygeplejerske. 

Livsverden er blevet beskrevet af filosof Edmund Husserl, som den verden vi er spundet 

ind i ved vores naturlige attitude, som vi ikke reflekterer over eller oplever, men som udgør 

en forud given basis for alle oplevelser. Den naturlige attitude er en tilstand, hvor verden 

tages for givet, og hvor vi bare ”lever” verden uden at undre os over, hvordan den fungerer 

eller hvad den består af (Dahlberg et al., 2008 s.32-36, Thøgersen, 2004). Merleau-Ponty 

udvidede teorien om livsverden til at inkludere en universel sammenhæng mellem alle 

fænomener og elementer i verden. Han kaldte dette ”The flesh of the world”. Denne 

”verdens kød” består af os alle, alle vores oplevelser og tanker, der er indfældet i et stof af 

ét samlet væsen. Merleau-Ponty redegør blandt andet for, hvorfor perception ikke er en 

bevidst egenskab eller refleksion, men et indlejret aspekt ved at være kropslig eksistens. 

Merleau-Ponty gør op med den Cartesianske dualisme og segregering mellem ”tankernes 

stof” og ”materialets stof” og samler disse i ”den levede krop”, eller med teorien om 

”verdens kød”: mennesket er i kraft af at være et bevidsthedsvæsen med en rumlig 

udstrækning i stand til at være en sansende del af verden, bebo rummet og de mange 

levede relationer heri (Dahlberg et al., 2008 s.39-40, Thøgersen, 2004). Merleau-Ponty 

skelner ikke mellem en ”subjektiv” livsverden og en fysisk livsverden, da man som 

kropsligt væsen lever og udgør en integreret del af den fysiske verden, der beskrives som 

en levet verden, hvor alle dele kan fremstå som gestalter, dvs. enheder, der er noget andet 

og mere end summen af deres mindre dele (Dahlberg et al., 2008 s.40). Det samme gælder 

for tid og rum, der ikke er adskilte rum som man er placeret i, men rum, eller dimensioner 

om man vil, som man hører til, er kombineret med og som er inkluderet i ens egen 

eksistens. Tid og rum vil altid være oplevet her og nu, uanset om man tænker på fortiden, 

fremtiden eller andre steder og nuet er det man altid lever i ethvert øjeblik, men som ikke 

kan hverken måles, spores eller vejes. Nuet er ligeledes kropsligt forankret og oplevet 

(Dahlberg et al., 2008 s.43). I det næste vil jeg beskrive min forskningsproces. 
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5.5 Refleksiv forskningsproces 

For at bryde ud af den normale attitude har jeg anvendt refleksion. Refleksion skaber en 

mental afstand til verden. Under refleksion bevæger man sig fra at interessere sig for, hvad 

noget er, til hvordan noget opleves, hvilken mening har det, hvad betyder det. Distancering 

kan også være at formulere sig. Distancering er derfor ikke en dissociering, men i stedet at 

lade et objekts sande mening udfolde sig fuldt ud (Dahlberg et al., 2008 s.161-162). Ved at 

bede informanterne formulere sig og forholde mig refleksivt spørgende og undrende har 

jeg derved skabt en distancering hos disse og mig selv, hvori fænomenet kan udfolde sig. I 

denne proces har jeg ikke stillet mig tilfreds med en hverdagsagtig eller hurtig forståelse af 

emnet, men stimuleret verbalisering og refleksion for at komme væk fra en hverdagsagtig 

oplevelse af fænomenet. På denne måde kan både informanten og jeg opdage, at vi faktisk 

slet ikke forstod fænomenet så eksplicit. Vores livsverdener kan i stedet have indeholdt en 

intuitiv, umiddelbar erkendelse af fænomenet, men ikke nødvendigvis en reflekteret 

erkendelse. I forskning skal alle dele af processen derfor reflekteres over for ikke at 

arbejde ud fra en tilgang, der er den naturlige tilstand af umiddelbarhed. På denne måde 

kan man generere rig data om emnet og tilgå emnet med en videnskabelig systematik. 

Forskeren skal reflektere over både ham/hende selv og emnet der er i fokus, og refleksion 

er ligeledes et vigtigt aspekt ved interviewet i forhold til informantens refleksion over 

emnet og når interviewsituationen er bedst, er refleksionen over emnet uvant for 

informanten (Dahlberg et al., 2008 s.162-164). 

I forskningsprocessen kan man ikke undslippe, at den mening man reflekterer over, har 

man selv været med til at skabe. Refleksion er derfor nødvendigt i alle dele af en 

undersøgelse, hvor forskeren fokuserer kritisk på sig selv og objektet fremfor at tage det 

for givet. Refleksion er derfor nødvendigt i alle forskningsprocessens faser, også ved 

udvælgelsen af materiale og ved præsentationen af fund. En forsker kan vise resultater på 

én måde i kraft af sine valg, imens andre, der foretager andre valg kan vise anderledes 

resultater. Det er derfor vigtigt som forsker at være opmærksom på alle nuancerne i data og 

deres betydninger og at være troværdig over for forskningsmaterialet (Dahlberg et al., 2008 

s.162-166). 

Man skal lade fænomenet ”fortælle” én, hvordan det bedst studeres, i stedet for at bruge 

egne forforståelser og forventninger om fænomenet. Ved at dvæle ved fænomenet og have 
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en aktiv venten i sin tilgang kan man lade fænomenet udfolde sig og vise sig på en ny 

måde. Man kan derfor ikke beslutte sig for forskningsprocessen tidligt i forløbet, men kun 

planlægge et trin ad gangen. I processen vægtes den åbne og tøjlede tilgang og sensitivitet 

for emnet over generelle videnskabelige regler, hvilket er forskelligt fra den positivistiske 

bevægelse, hvor metoden kommer først (Dahlberg et al., 2008 s.177). Jeg har derfor valgt 

at lade fænomenet vise sig for mig et trin ad gangen og løbende besluttet processens næste 

trin. Hver dag reflekterede jeg ved at føre en logbog, hvori jeg dagligt fremsatte delmål og 

evaluerede arbejdsprocessen (Bjørn, 2012). 

5.6 Interviews som metode 

Der er ingen fastlagt metode til datagenerering i RLR og valg af metode skal ligeledes 

tilgås med en åben og tøjlet tilgang (Dahlberg et al., 2008 s.171,177). I RLR er 

dataindsamling processen, hvor en forsker søger ”beskrivelser, udtryk, karakteriseringer, 

fortællinger og andre mulige udtryksformer for fænomenet” (Dahlberg et al., 2008 s.172-

178). Jeg har valgt at søge disse udtryksformer igennem interviews af udvalgte 

sygeplejersker. 

Jeg forberedte informanterne til den åbne tilgang og de mange uddybende spørgsmål for at 

genere rige data ved at sende en introduktion forud for interviewet om indhold og metode. 

Det kan være udfordrende og uvant at skulle beskrive noget, der betragtes som almindelig 

hverdagsviden, som man ikke tænker over, og derfor er det en god ide, at forberede 

informanterne på spørgeguiden inden interviewet (Dahlberg et al., 2008 s.192-193). Jeg 

korrigerede informationsbrevet efter første interview for at understrege at jeg var 

interesseret i konkrete beskrivelser af oplevelser (Se evt. BILAG 12.4 og 12.5 for at læse 

informantionsbrevene). Jeg udarbejdede interviewguiden efter princippet om en åben 

tilgang og brug af follow-up spørgsmål. Guiden lagde op til en åben dialog, der var rettet 

mod fænomenet nærvær og interviews foregik som åbne dialoger, hvor jeg og informanten 

havde en refleksiv dialog (Dahlberg et al., 2008 s.184-187). 

Jeg fravalgte at anvende en struktur baseret på eksistentialer, men lod mig i stedet være 

inspireret heraf ved en tøjlet forståelse af Ashworth og van Manens eksistentialer for 

livsverdensoplevelser (Dahlberg et al., 2008, Martinsen, 2008). Jeg valgte i stedet at spørge 

ind til narrativer som overordnet struktur for interviewguiden (Dahlberg et al., 2008 s.183). 
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Jeg bad informanterne forberede sig til interviewet ved at forholde sig til og hvis muligt 

komme med konkrete eksempler på hhv. 1) oplevelse af healing til en klient, 2) oplevelse 

af nærvær ved healing, 3) positiv oplevelse af nærvær, 4) negativ oplevelse af nærvær og 

5) en oplevelse af ikke at have været nærværende. Hvis de ikke havde oplevelser, der 

passede disse fem kategorier, bad jeg dem om at tænke på andre oplevelser med nærvær, 

som havde haft betydning for dem (Se evt. BILAG for introduktionsbrevene). 

5.7 Spørgende, åben tilgang og tøjlet forståelse 

Jeg har foretaget interviews med en åben tilgang, som en del af RLR. Denne åbne tilgang 

skal holdes så længe i forskningsprocessen som muligt. En åben tilgang betyder ”not to 

make definite what is indefinite” (Dahlberg et al., 2008 s.121) og handler om, at man tilgår 

emnet der er i fokus, som om, der er mere end, hvad man umiddelbart tænker eller opfatter, 

der er. Denne åbne tilgang sikres ved, at holde forståelsen tøjlet, og i stedet lade 

informanterne eller fænomenerne, udfolde sig så længe som muligt for at generere rige 

data om emnet. På den måde søges at beskrive fænomenet så åbent som muligt med en så 

fuld beskrivelse som muligt (Dahlberg et al., 2008 s.121-122). Derfor valgte jeg at spørge 

ind til healing som det første med en åben tilgang da jeg ikke kunne vide, hvad de mente 

med healing og hvordan de oplevede nærvær i forbindelse med dette inden for deres egne, 

unikke livsverdener. 

Jeg har formuleret spørgsmål undervejs i interviewet, hvor jeg stillede mig uvidende om 

emnet og lod spørgsmålene reflektere denne uvidenhed om svarene. Det er her vigtigt at 

jeg beholder en umiddelbarhed i forhold til emnet. Ved en umiddelbarhed, dvs. en åben, 

tøjlet tilgang, hvor jeg gør mig selv til ”uvidende” om emnet i forhold til informanten, kan 

informanten nemmere reflektere højt eller genkalde sig fænomenet. På den måde kan ny 

mening nemmere fremkomme under interviewet. Jeg har dog sørget for, at interviewet 

fortsat har fokus på relevante emner i forhold til emnet (Dahlberg et al., 2008 s.188-190). 

Spørgsmål i RLR er et vigtigt redskab for intervieweren, der skal minde sig selv om at 

han/hun jo ikke ved, hvad den anden har oplevet. Intervieweren skal have en klar forståelse 

af fænomenet, der undersøges, for ikke at komme for vidt omkring under interviewet. Jeg 

har stimuleret min bevidsthed om min egen forståelse af nærvær inden interviews ved at 

reflektere over og skrive ned, hvordan jeg selv har oplevet nærvær (Dahlberg et al., 2008 

s.201). 
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Jeg indledte interviewene med et spørgsmål, der gav informanterne mulighed for at give et 

narrativ. Herefter byggede jeg videre med dirigerende spørgsmål for at rette ind på emnet 

eller aspekter af emnet, og follow-up spørgsmål. Dirigerende spørgsmål skal bruges med 

måde for ikke at forvirre informanten, imens follow-up spørgsmål kan bruges for at få 

beskrevet oplevelsen og emnet i dybden. Follow-up spørgsmål er vigtige i RLR, da de 

giver informanten mulighed for at bidrage med rige data. Intervieweren følger 

informantens retning, beskrivelser, fortællinger og svar så længe fænomenet er i fokus, 

hvor man spørger ”Kan du fortælle mig lidt mere om… ? eller ”kunne du tænke dig at 

forklare mig lidt mere om hvad du mente med…?” (Dahlberg et al., 2008 s.190,192). Jeg 

fravalgte at gøre brug af dramatiserede interviews, men enkelte informanter valgte selv at 

forestille sig objekter på bordet som en klient og fortalte derudfra. Hvor jeg vurderede det 

relevant spurgte jeg også udfordrende ind til informanternes formuleringer for at få noget 

uventet frem (Dahlberg et al., 2008 s.195-198). 

Interviewet blev indledt med at informanter blev bedt om kort at præsentere deres 

baggrund og derefter fortælle om en oplevelse med healing, derefter healing og nærvær, 

positiv oplevelse af nærvær, negativ oplevelse af nærvær og en oplevelse af ikke at være 

nærværende. Narrativerne skulle omhandle oplevelser, der havde haft betydning for 

informanten, hvilket er inspireret af Dahlbergs beskrivelse af kritiske situationer (Dahlberg 

et al., 2008 s.178-179, 182-183). Interviews varede gennemsnitligt 5 kvarter, og var 

planlagt til 4 kvarter. Informanterne var interesserede i at svare på opfølgende spørgsmål 

via mails, og jeg spurgte efterfølgende ind til enkelte uklarheder i data. 

 

5.8 Rekruttering af informanter 

Det er vigtigt for en undersøgelse at udvælge og finde de rette informanter (Dahlberg et al., 

2008, Bjerrum, 2005). I en undersøgelse af holistiske sygeplejerskers oplevelser af at heale 

en anden var healing kombineret med en række modaliteter herunder Healing Touch
11

, 

reflexology, Therapeutic Touch, kraniosakral terapi (KST), reiki og bøn (Enzman Hines et 

al., 2015 s.32). Det er derfor sandsynligt at finde egnede sygeplejersker indenfor miljøer, 

hvor der er interesse for disse tilgange til mennesket. Et sådant miljø er Fagligt selskab for 

                                                      
11

 Se evt. Holck, 2015 for yderligere information om Healing Touch i Danmark. 
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Sygeplejersker med interesse for Komplementær og Alternativ Behandling (FS-KAB), som 

er et fagligt selskab under DSR. Jeg har rekrutteret informanter via en lukket facebook 

gruppe for FS-KAB, som jeg selv er medlem af. Jeg bad disse om at hjælpe mig i kontakt 

med sygeplejersker, der bruger healing og/eller bevidst brug af eget nærvær, eller om de 

selv gerne ville deltage i undersøgelsen. Fire meldte sig frivilligt. Efter en kort udveksling 

om baggrund og praksis vurderede jeg, at alle fire var egnede informanter, idet disse havde 

arbejdet med healing i forbindelse med sygepleje i det offentlige eller i privat praksis, men 

den ene måtte jeg melde afbud til pga. tidsplanlægning. Den fjerde og sidste informant blev 

jeg henvist til igennem opslaget. Alle informanter arbejdede eller havde arbejdet som 

sygeplejersker, men arbejdede nu med en holistisk, terapeutisk plejeform uden for 

sundhedsvæsnet enten på deltid eller fuldtid, hvortil de anvendte healing kombineret med 

andre modaliteter. Disse var samtale, kinesiologi, KST og/eller bindevævsmassage (Vifab, 

2012c, Vifab, 2012b, Williams et al., 2008)
12

. Denne sammensætning er ikke unormal for 

sygeplejersker, der anvender healingsterapier (Enzman Hines et al., 2015). Informanterne 

havde alle haft en eller flere oplevelser af nærvær og af nærvær i konteksten af healing. 

5.9 Beskrivelse af informanterne 

Informanterne forstod alle sygepleje som en optimalt set helbredende gerning. De fire 

informanter er her listet efter rækkefølge for afvikling af interviews, med undersøgelsens 

første informant frem til den fjerde og sidste informant:  

1) Healing / Therapeutic Touch og mindfulness (freelance arbejde, 17 års erfaring som 

sygeplejerske). 

2) Kinesiologi, KST og healing (fuldtid, 38 års erfaring som sygeplejerske). 

3) Terapeutisk healingsmassage og samtaleterapi (fuldtid, 37 års erfaring som 

sygeplejerske). 

4) KST/bindevævsmassage og healing (deltid og deltidsansat på en afdeling, 31 års 

erfaring som sygeplejerske).  

                                                      
12

 Kraniosakral terapi/KST er en blid massageteknik, der udspringer af osteopati. Kinesiologi er en metode, 

hvor man bruger muskeltest til at stille en diagnose. Mindfulness er en meditationspraksis, hvor man opøver 

sit eget nærvær ved at afstå fra ruminering og analytisk tænkning og i stedet opøver en opmærksom væren 

(Vifab, 2012, Vifab, 2012, Williams, 2008). 
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Hver behandling indledtes med en terapeutisk/udredende samtale og derefter en 

behandling. Nye klienter kom ofte igennem anbefalinger fra tidligere klienter og de 

opsøgte typisk selv sygeplejerskerne.  

5.10 Etik 

Jeg informerede alle informanter i et informationsbrev og under interviewet om 

interviewets indhold, interviewmetode og at samtykke til deltagelse foregik frivilligt, 

anonymt og kunne trækkes tilbage. Jeg har valgt ikke at anmelde projektet til Datatilsynet, 

jf. retningslinjer for kandidatspecialer (Datatilsynet, 2015). 

Hvis informanterne virkede berørte af oplevelser eller følsomme omkring visse emner 

spurgte jeg om vi skulle tale om det senere eller om noget andet, hvilket de ikke mente var 

nødvendigt (Dahlberg et al., 2008 s.203-205). 

Interviews foregik enten under rolige omgivelser i et aflukket lokale på Det 

Sundhedsvidenskabelig Bibliotek, Aarhus universitet, eller hos informanterne selv i deres 

egen klinik eller tilsvarende private rammer. Informanterne blev enten mundligt eller 

skriftligt tilbudt kompensation for tiden til interviewet, men alle ønskede at deltage gratis. 

De udtrykte alle glæde ved at deltage, samt at denne opgave og emnet var meget vigtige. 

På denne måde imødekom jeg de etiske retningslinjer vedtaget ved Sygeplejerskernes 

Samarbejde i Norden om autonomi, ikke at gøre skade, at gøre godt og retfærdighed (SSN, 

2003). 

5.11 Databehandling og deskriptiv analysemetode 

Teknisk udstyr blev anvendt til at optage interviewene (Dahlberg et al., 2008 s.202) og 

interviews blev transskriberet. Først blev alle ord og mundtlige lyde transskriberet, men da 

dette blev forvirrende at læse, valgte jeg i stedet at markere med ”…”, hvor der var pause 

eller tænkelyde. Herefter lyttede jeg interviewene igennem igen, rettede transskriptionerne 

efter for fejl, imens jeg lavede et mind-map over indholdet i hvert interview. Dette gjorde 

jeg for at få et godt overblik over interviewene i deres helhed inden analysen, hvilket er 

vigtigt for at kunne finde sin vej i data (Dahlberg et al., 2008 s.234). Hvor jeg syntes, der 

var uklarheder eller mangler i interviewet stillede jeg informanterne opklarende spørgsmål 

i efterfølgende mails, som de alle havde sagt jeg kunne gøre, hvis der opstod spørgsmål. 
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Data blev analyseret ud fra samme principper som interviewene ved at lade data fortælle, 

hvad der blev sagt. Her kunne jeg fornemme, hvornår jeg forsøgte at få dem til at passe ind 

i min egen forforståelse ved en følelse af træghed, eller om jeg lod data være styrende, 

hvilket føltes befriende og gjorde processen lettere. Når jeg løb ind i disse udfordringer, 

spurgte jeg ind til teksten: ”Hvad bliver der egentlig sagt?” og var igen åben for 

informanternes ordbrug (Dahlberg et al., 2008 s.253). På denne måde kodede jeg med en 

tøjlet forståelse, hvor jeg lod informanternes oplevelser være uafklarede så længe som 

muligt. Interviewteksterne sorterede jeg i meningsbærende enheder, i alt 151, som jeg 

ordnede i kodegrupper med samme emne og mening. Kodegrupper, der ikke var 

selvstændige blev lagt sammen med andre (Dahlberg et al., 2008 s.237). Kodningen 

foregik vha. NVivo10 (QSR, 2015). Disse kodegrupper fungerede som et hjælperedskab til 

at tyde fænomenets essentielle mønster, dvs. dets mening og betydning, samt dets 

konstituenter. Disse udgør opgavens fund (Dahlberg et al., 2008 s.241-255). Denne tydning 

foregik i en forståelsesspiral, hvor del-helhed-del blev sammenlignet. Teoretisk materiale 

og andet litteratur har jeg anvendt til yderligere nuancering og forståelse af fundene i et 

diskussionsafsnit, men ikke til analyse af data (Dahlberg et al., 2008 s.237,273). 

I det følgende vil jeg beskrive undersøgelsens fund. 

6.0 Fund 
Det overordnede mønster for informanternes oplevelse af nærvær er ”Helbredende, 

transformativ kontakt”. Dette overordnede mønster består af tre konstituenter: ”At være 

tilstede med hovedet”, ”At være nærværende med hjertet” og ”Forløsende berøring og 

kontakt”. Mønsteret for nærværets essens viser sig derfor ved tre konstituenter, der 

tilsammen beskriver nærvær som helbredende, transformativ kontakt: 
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Figur 1: Nærværets mønster og dets tre konstituenter. Den associative pil 

mellem 2) og 3) indikerer en oplevet sammenhæng fra 2) til 3). 

Når informanterne er nærværende oplever de at være fuldt opmærksomme. Dette kan for 

eksempel være i en dobbeltrettet opmærksomhed på den anden og på dem selv. En 

konsekvens ved ikke at være nærværende er ikke at have hørt eller have mødt den anden. 

Forud for hver behandling indgår en samtale, hvor de spørger ind til klienten og anvender 

nærværet undervejs til at finde frem til dennes problemer eller eventuelt også ressourcer og 

kvaliteter. Ved at være nærværende med hjertet og opøve kropskontakt kan der yderligere 

opleves en kontakt til eget energifelt, der kan udvides og en interaktion med et større felt. 

Dette faciliterer den tredje konstituent, der er at facilitere forløsning af psykiske mønstre 

eller emotionelle traumer igennem berøring og kontakt for at fremme klientens helbredelse. 

Jeg vil i det følgende beskrive de tre konstituenter for nærværets mønster. 

6.1 At være tilstede med hovedet 

Et kognitivt tilstedevær, et rationelt nærvær og at ”være i hovedet” er for informanterne en 

professionel holdning, der står i kontrast til det at være nærværende. Det kognitive 

tilstedevær er en tilgang til klienten, hvor man forholder sig analyserende til det, der bliver 
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sagt og til patienten, men uden at have en kontakt til sin egen krop, sine sansninger, sit 

hjerte, energifelt eller noget større end sig selv. Dette bliver af den første informant kaldt 

hendes ”fysisk rationelle tilstedevær” og en anden informant beskriver det sådan: 

”Hvis jeg ikke var nærværende så hvis nu at jeg havde tænkt, han har astma, 

jeg ved godt hvorfor han har astma, det er det og det og det… så havde jeg 

ikke været nærværende, så havde jeg været oppe i hovedet og troede at jeg 

vidste hvad det var.” 

For hende er nærvær altså ikke, at tro at man i forvejen ved, hvad patienten har brug for. 

Det rationelle tilstedevær med hovedet er en analytisk tilstand: 

”i det øjeblik, at jeg bliver, at jeg kun er rationelt nærværende så er der også 

meget, så er det meget let […] at begynde at vurdere i godt og skidt, i rigtigt 

og forkert […] at være kognitivt bare tilstede, det var en lidt mere amputeret 

følelse, kan jeg sige det? en sådan lidt mere end bare ja, logisk og altså hvor 

[jeg] godt kunne have lidt en tristhed indeni” 

Heraf fremgår det at analytisk, kognitivt tilstedevær med hovedet for hende er associeret 

med en følelse af en lille tristhed eller en slags amputeret følelse. I denne tilstand kan 

sansninger af patientens følelser og holdninger forekomme ubehagelige: 

”…når man er meget højsanselig som jeg nok uden tvivl er (hm?) så mærker 

man det også rigtigt meget, når andre har det meget dårligt for eksempel ikk, 

[…] så kan jeg godt registrere de ubehagelige sansninger (ja?) som og det 

kan man jo tolke som en negativ oplevelse. Men jeg tolker det ikke som 

sådan, jeg tolker det bare som en meddelelse. Altså jeg vil sige tidligere 

tolkede jeg det negativt, men jeg har lært mig at tage en kappe på selv” 

Hun har dermed tidligere oplevet disse sansninger som ubehagelige, men har lært hvad hun 

kan bruge dem til. Efter hun er blevet trænet i mindfulness er disse sansninger blevet mere 

håndterbare for hende og mere interessante. Nu er de blevet til nyttige meddelelser. Den 

første informant oplever derfor at kunne få indtryk fra patienten, der er ubehagelige når 

hun er kognitivt tilstede med patienten, imens de er som de skal være når hun er 

nærværende. Forskellen er for hende at vide, hvad hun skal stille op med dem. Efter hun 

havde lært at ”tage en kappe på”, eller som en anden informant beskriver det, at ”skærme 

sig” for patientens følelser/holdninger, kan de bedre bruge de sansninger de får i nærværet 

med patienten. Dette har de lært ved at træne med energiøvelser/QiGong, mindfulness eller 

lignende centreringsøvelser, der har givet dem kropskontakt ved at opøve en kontakt til 
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egen krop, i stedet for at være med patienten med deres ”fysiske rationelle tilstedevær”. 

Den første informant beskriver det sådan her: 

”da jeg ikke havde trænet det her så meget, der havde jeg en tendens til at 

være deroppe i hovedet (hm) det jeg vil kalde sådan at være rationelt tilstede, 

rationelt tilstede omkring hvad den anden siger, sådan lidt analytisk […] ” 

Her beskriver hun, at hendes væren har flyttet sig fra at være ”i hovedet” til at være i 

kroppen. Som den fjerde informant spørger: ”hvordan kan du være nærværende, hvis du 

ikke er i kontakt med din krop?” og understreger vigtigheden af, at være i kontakt med sin 

egen krop. Dette indebærer at mærke egen krop, sine sansninger i kroppen, sin væren. I 

den opmærksomhed og kontakt, der oplever hun også at man mærker kroppens energi, som 

en prikken eller snurren og det, at den er levende: ”det man jo mærker, det er hele 

energien, som den bevæger sig i hele kroppen”. Hendes øvelser med kropskontakt har 

givet hende en adgang til denne strømmende livsenergi i hendes krop. 

Den tredje informant havde i en periode oplevet at være overvældet af empatiske indtryk. I 

denne periode havde hun en teknisk, analytisk tilgang til patienten igennem KST, og blev 

på et tidspunkt overvældet af empatiske indtryk, da hendes klienter ønskede hjælp til 

følelser og livsproblemer og ikke kun fysiologiske smerter mv. Her havde hun kun hørt en 

lille smule om healing og ”healede løs”. Her fik hun nye oplevelser af, at klienternes 

følelser kom ind i hende, hvilket kunne være meget overvældende og ubehageligt for 

hende, da dette var for hende oplevelser af stærk vrede, had, angst, sorg eller krise. Hun 

valgte derfor at tage et kursus i healing, hvor hun lærte at skærme sin egen energi for at 

holde sin egen energi og følelser adskilt fra klientens. Nu er healing blevet en fast del af 

hendes behandlinger og hun praktiserer QiGong dagligt for at kultivere eget nærvær og 

sanselighed: ”… jeg kan stadigvæk mærke tingene, i min krop, det er ligesom min krop er 

blevet sådan en resonansscanner”. Nu er hendes empatiske evne blevet en integreret og 

vigtig del af hendes behandlinger, hvormed hun oplever at have og anvende en intuitiv 

indsigt i klientens lidelser og problemstillinger. 

Negative oplevelser ved nærvær er forbundet med at føle svære følelser, i situationer, hvor 

man ikke har lyst til at føle disse. Men disse oplevelser er forbundet med den kognitive, 

analytiske tilstand, enten hos dem selv eller anden person, som ikke viser hensyn til deres 

grænser. Efter de er begyndt at arbejde med deres egne psykiske mønstre, kultivere deres 
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eget nærvær, egne energifelter og integrere deres egen sanselighed og kropslighed i 

nærværet og hjertekontakt, er nærværet blevet en udelukkende positiv oplevelse. 

Det analytiske, rationelle tilstedevær viste sig også i en anden form, hvor man tænker sig 

”alene” om at hjælpe klientens helbredelse på vej. Som en informant fortæller: ” dengang 

jeg troede "jeg alene" skulle heale, der kunne jeg blive drænet”. I stedet kan hun nu 

arbejde sammen med et større energifelt. Denne nye tilgang giver hende en følelse af selv 

at blive healet, få energi og glæde, samtidigt med at det gav en nødvendig afstand til 

klienten. En anden informant fortalte, at hun havde svært ved ikke at kunne helbrede folk 

fuldstændigt, men kun vejlede dem og hjælpe dem noget af vejen, da deres livsførelse og 

andre forhold også har en afgørende indflydelse på deres udvikling: 

”Det er ikke mit ansvar. Jeg kan hjælpe dem på vej, og så er det deres eget 

ansvar. […] jeg kan kun vejlede dem. Og det har jeg skullet arbejde meget 

med. ” 

Hun kunne nu lægge ansvaret fra sig og følte sig afklaret med at være en vejleder. 

Nærvær er en ikke-analytisk tilgang til at få adgang til en kropslig visdom igennem egen 

krop og i kontakten med patienten. Derfor oplevede disse informanter et problem 

vedrørende kultur, arbejdspres og ledelse, som de oplevede havde presset dem til at udføre 

plejeopgaver uden nærvær, hvor de ikke kom i dybden med årsagen bag patienternes 

lidelser. Pleje uden nærvær var for dem noget teknisk, mekanisk og overfladisk, som den 

ene havde valgt fra, for at arbejde selvstændigt i stedet. Informanterne oplevede at sådanne 

vilkår, herunder procedurer, regler og visse krav var ”en kæmpe… hæmsko for nærvær” og 

at de derfor følte disse forhold hæmmede dem i at bruge deres eget nærvær optimalt. 

6.2 At være nærværende med hjertet 

Nærvær er for informanterne en kontakt til deres eget hjerte og krop og derigennem en 

hjertekontakt mellem dem selv og klienten. Denne hjertekontakt oplever de ikke er en 

sentimental relation, men en måde at stille sine egne problemer til side og i stedet rumme 

den anden. De oplever at i denne hjertekontakt behøver de ikke vurdere eller tvivle, men 

kan føle når noget er sandt. I denne kontakt med klienten ved de intuitivt, hvad der er 

rigtigt at gøre og hvad klientens problemer drejer sig om. De oplever at de kan blive 

påvirket af klienternes følelser, men når de er nærværende er disse oplevelser positive og 

fungerer som meddelelser om klientens problemer og psykiske mønstre. I nærværet kan de 
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også fornemme, hvad klientens krop har brug for hjælp til og hvordan de skal hjælpe 

klienten. Når de er nærværende oplever de, at der er en naturlig afgrænsning mellem dem 

selv og den anden. Som en af informanterne beskriver det: ”Når jeg er nærværende, er det 

som det skal være”. En informant beskriver hjertekontakten således: 

”…det er en varme fra hjertet, hvor jeg kan mærke at jeg tager kontakt til det 

jeg forbinder med medfølelse og venlighed overfor den anden, så oplever jeg 

en dybere kontakt, end det fysiske rationelle tilstedevær.” 

Informantens kontakt til eget hjerte var associeret med medfølelse, venlighed og en dybere 

kontakt end ved at være rationelt tilstede sammen med klienten. Kontakt til eget hjerte og 

krop udgør forskellen fra at være rationelt, kognitivt tilstede og ”oppe i hovedet” sammen 

med patienten. At være nærværende giver en ”levende følelse” og med hjertekontakten 

følger der en følelse af glæde: 

”det vil jeg faktisk sige, rent kognitivt nærvær er for mig forbundet med en 

lille form for tristhed, men når der kommer en energi, en hjerteenergi med, 

og som kan kendetegnes ved omsorgen […] så er der en højere grad af glæde 

forbundet med […] nærvær”. 

Omsorgen er for informanten det samme som energien i en hjertekontakt mellem hende og 

en patient/klient. 

6.2.1 Den dybere grad af nærvær 

Informanterne oplever, at en dybere grad af nærvær er det samme som at heale. Healing 

foregår uden ”at sende” noget til klienterne, men ved at være nærværende sammen med 

den anden. Healing behøver ikke vare længe og kan godt udøves på for eksempel 10 

minutter. For at få noget til at ske, da er nærværet til egen kerne det vigtigste: 

”det vigtigste det er nærværet til […] min egen kerne, for at jeg kan få noget 

til at ske, og for at jeg kan være åben og for at modtage vejledning fra … ja… 

eller fra klientens krop, altså lydhørhed overfor hvad er det den her klient 

har brug for.” 

Ved at være nærværende overfor egen kerne kan hun sanse/mærke den andens felt, krop og 

mønstre. De øvrige informanter brugte begreber såsom at have kontakt til eget energifelt, 

egne ressourcer/kvaliteter, kropskontakt og hjertefelt, og Universets større energi og lys for 

at få en healende, dybere kontakt. Disse oplevelser minder om den tredje informants 

beskrivelser af egen kerne, men varierer en anelse. 
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Når informanterne er nærværende ved kontakt til eget hjertefelt oplever de at dette udvider 

sig, sammen med deres samlede energifelt, der også udvider sig. Når informanterne er 

nærværende oplever de yderligere en kontakt til noget, der er større eller højere end dem 

selv, som de beskriver som Universet, Ånden, Lyset, Gud, energien eller en kontakt til 

indre kvaliteter og ressourcer hos dem selv og patienten. I healingsoplevelsen er det ikke 

informanten selv der healer, men Lyset: 

”At heale er jo for mig egentlig ikke at det er "mig" der healer, men at jeg 

åbner mig og stiller mig til rådighed for ånden (Lyset) Jeg er dermed "blot" 

en kanal for ånden, som jeg inviterer ind, og først der sker der den følelse af 

"udvidelse" som jeg beskrev, og det er først der, at der en radikal forskel.” 

I nærværet oplever informanterne derfor, at der er et andet, større felt, som de kalder Lyset, 

Ånden, Universet, Gud eller energien, der bidrager til og øger den terapeutiske proces’ 

potentiale ved at være til gavn for klienten og hjælpe til med forløsning af psykiske 

mønstre og hengemte svære følelser. Denne tilstand karakteriseres ved en oplevelse af en 

”anderledes frekvens, som er en dybere kontakt”, ”en dybere grad af nærvær end bare 

tilstedeværelse”, ”en øget sanselighed og opmærksomhed, vågenhed og grad af væren i 

verden” og ”bevidsthedsudvidelse” eller som ”nærvær plus”. Denne kontakt hænger derfor 

også sammen med øget sanselighed, opmærksomhed og bevidsthedsudvidelse, og 

forbindes med en dybere kontakt og en anderledes frekvens, dvs. en dybere kontakt 

generelt til sig selv, sin krop, universet og den anden og en forandret oplevelse af eget 

energifelt. Denne tilstand adskiller sig fra at være nærværende uden en intention om at 

påvirke den andens fysiologiske og personlige processer, hvor fokus i stedet kan være at 

være fuldt opmærksom på den anden for at give denne en følelse af at blive hørt eller mødt. 

Når man er nærværende kan man udvide eget hjerte- og energifelt og derigennem komme i 

kontakt med et større felt eller egne ressourcer og kvaliteter. Informanternes beskrivelser 

heraf varierede, men fælles var en oplevelse af at interagere med noget dybereliggende 

eller mere grundlæggende. Dette kunne være den enkeltes unikke ressourcer og kvaliteter, 

eget grundlæggende energifelt og noget andet, større og mere abstrakt, som de kaldte 

energien, lys, Lyset, Gud, Universet, Ånden. Kontakten med dette abstrakte havde en 

vigtig betydning for informanterne. Som en af informanterne beskriver det, når hun 

aktiverer sit energifelt og tager imod et større felts indflydelse på hende og hendes pleje til 

klienten: 
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”Så med andre ord - når jeg selv "læner mig ind i lyset" og i mit indre altså 

siger ja til at kanalisere ånden til den anden, mærker jeg det samme løft som 

den jeg healer, og oplever mig derfor også altid med energi bagefter, modsat 

dengang jeg troede "jeg alene" skulle heale, der kunne jeg blive drænet”. 

Informanterne beskriver, hvordan de oplever energi, der tilgår dem fra Ånden, Lyset, Gud 

eller Universet, som en vibration, en frekvensændring, et ”løft” eller en 

bevidsthedsudvidelse, der giver øget sanselighed. Dette åndelige eller dette lys oplever 

informanterne har en kærlig, omsorgsfuld, trøstende, opmuntrende og forløsende virkning 

hos klienterne og hos dem selv. Generelt er nærvær forbundet med glæde, men 

informanterne oplever en øget grad af glæde, energi, at føle sig levende, når de har 

hjertekontakt i nærværet eller den anden, abstrakte kontakt igennem eget energifelt under 

interaktionen med klienten. 

6.3 Forløsende berøring og kontakt 

Når informanterne er nærværende sammen med patienten kan de fornemme sig frem til, 

hvad der skal hjælpe klienten og hvad der er de psykiske mønstre bag de fysiologiske 

problemer. Hertil bruges flere sanser, herunder berøring, empatisk indsigt, samtale, 

hjertekontakten og at fornemme intuitive meddelelser fra åndelige vejledere, patientens 

krop, celler og energifelt. Når de er nærværende oplever de at kunne få fat i baggrunden for 

fysiologiske eller psykiske problemer og derigennem hjælpe klienten til at integrere egen 

kropslighed og arbejde med egne psykiske mønstre, at hjælpe klienten til at integrere egne 

kvaliteter og ressourcer og hjælpe til at genskabe eller forbedre en kontakt mellem 

klientens krop og klientens sjæl og mellem klientens krop og Lyset. De oplever at kunne 

skabe en forløsning af psykiske traumer, der er ophobet i kroppens celler og energifelt eller 

understøtte en forandring hos klienten i dennes udvikling i forhold til et psykisk mønster. 

Dette oplever de kan have en fysiologisk, helende betydning for klienten og en 

helbredende forløsning af årsager til lidelse. Herigennem oplever de at facilitere psykisk 

forløsning hos klienter, der har båret på smertefulde følelser såsom sorg, vrede, frygt, 

angst, had og kriser, der er blevet lettere, eller for eksempel ved en mindsket/ændret 

oplevelse af smerter. De fortalte om cases, hvor denne psykiske forløsning havde haft en 

fysiologiske helende effekt på astma, allergier, smerter, knoglesygdom og andre tilstande 

og hurtigere sårheling. 
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6.3.1 Oplevelse af kontakt 

Når informanterne er nærværende kan de få adgang til kroppens visdom hos dem selv og 

hos klienterne. Den anden informant, der bruger kinesiologi, beskriver det således:  

”… Hvis jeg er nærværende, så kan jeg få kontakten med ham, så jeg finder 

ud af hvad det egentlig er, for det er ham der ved det, i hvert fald 

underbevidst, ubevidst ved han det.”  

Processen handler om at afkode psykiske mønstre. Sådanne mønstre hos en forælder kan 

for eksempel vise sig hos dennes børn. Derfor gav ovennævnte informant også behandling 

til børns forældre, for at kunne hjælpe børnene. At arbejde med disse psykiske mønstre, og 

give behandling med healing, kinesiologi og KST virkede godt for denne informant. 

Healing har en umiddelbar effekt såsom, at patienten slapper af og bliver nærværende, men 

kan også have en behandlende effekt. Et eksempel på en helbredelse er en ung mand, der 

har haft astma, men nu er medicinfri og har løbet maraton efter behandling hos den tredje 

informant: 

”han holdt jo op med sin astma medicin med det samme […] Og sidste gang 

jeg snakkede med ham, der havde han løbet maraton, og han havde aldrig 

kunnet løbe, for han har haft astma altid. […]  Og jeg har også folk, der har 

haft allergier” 

Citatet viser, hvordan informanten oplever at hendes behandlinger kan have stor betydning 

for hendes klienter, ikke kun psykisk, men også nogle gange fysisk. Hun understreger dog 

at ”det er jo ikke sådan at alt virker”. Hun oplever derfor effekten virker mere tydelig for 

hende hos nogle end hos nogle andre. Den første informant fortæller, at hun godt kan heale 

på en, der ikke vil heales, men at effekten bliver mange gange stærkere når personen er 

med i processen. Den tredje informant lægger vægt på eksterne forhold, såsom 

arbejdsbetingelser der kan fremme eller hæmme processen, og klientens aktive brug af 

øvelser for at få en effektiv proces og for at blive selvhjulpen hurtigst muligt. 

6.3.2 At røre med sine hænder og mærke med sin krop 

I nærværet oplever den tredje informant at fornemme det klienten har brug for igennem 

sine hænder. Hun anvender KST og når hun er nærværende i sine hænder kan hun 

fornemme, hvor kroppen gerne vil behandles af hende og hun har en umiddelbar 

fornemmelse af kontakt til kroppens celler. Hun oplever, at det er vigtigt at behandle de 
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følelsesmæssige chok såsom dødsangst fra piskesmæld eller fra bevidstløshed ved ulykker, 

for at hjælpe kroppen til at regenerere bedst muligt. Hertil er hendes nærværskontakt til 

klientens celler vigtig. Når hun hjælper disse til at slippe på den angstfyldte, stressede 

tilstand, oplever hun at der opstår et flow i kroppen og et lys, der indvirker og forløser det, 

der har været blokerende: 

” folk der har været udsat for en fysisk skade, så skal en skulder, der sidder 

fast på grund af noget ”av”, den skal give sig, men så skal det der chok, der 

førte til ulykken […] det skal heales. Og det er meget let. […]. så når 

kroppene giver sig og energien begynder at flyde igen, og jeg kan mærke det 

i min krop også, aaaaah, en lettelse, ej, det her det var godt, mmm, nej, hvor 

det slipper og så kan jeg simpelthen mærke et flow, øh, ej nu flyder det frit!  

[…] Sådan er folks kroppe under mine hænder nogle gange. […] når 

musklerne slipper, så kommer der flow i blodforsyningen og i 

nerveforsyningen, og så kommer der også flow i energisystemet, altså i det 

mere subtile energisystem, og nogle gange, så er der bare nogen, der ikke vil 

give slip, og så tager jeg lige den der tur ned i den der mørke brønd, fordi vi 

skal ned og hente et eller andet ”farligt” og så kommer lyset, og når det så er 

helet væk, det der, farlige, mørke, og så slipper det fysiske. Så først vil det 

fysiske slippe. ” 

Hun oplever, at fysiske traumer er ledsaget af en cellehukommelse, hvor dødsangsten og 

chokket ligger gemt i kroppens celler og blokerer for et flow, samt for en kontakt mellem 

kroppen og lyset, eller sjælen og kroppen. Kroppens cellehukommelse beskriver hun som 

en støvet lagerhal, hvor der er blevet gemt af vejen i mange år. Hun illustrerer processen 

ved en vicevært, der fløjtende fejer og rydder op og lukker op for vinduer, så der kan 

komme lys og frisk luft ind. 

I hendes kontakt kan hun hjælpe kroppen og cellerne til at slippe disse traumer, der kan 

have ligget der i mange år, imens hun af og til oplever, at der ligger noget andet og dybere 

bag oplevelsen. Dette er de traumatiske oplevelser, som kan være arvet eller som ligger 

indlejret i klientens energifelts hukommelse fra andre livsforløb. Efter hun har lært at 

heale, er hendes behandlinger blevet mere flydende og intuitive. Før anvendte hun KST, 

som en teknisk, kognitiv og analytisk metode, hvor hun nu kan bruge sin tekniske viden 

om kroppen intuitivt og nemmere hjælper klienten. 
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6.3.3 Sanselig oplevelse af meddelelser 

Når de er nærværende sammen med klienterne oplever informanterne også at få indre 

meddelelser og beskeder, der blandt andet kan komme fra åndelige vejledere, afdøde 

familiemedlemmer, intuitive syn af farver, symboler, dyr og ved et intuitivt syn af en aura 

omkring klienten. Når informanterne deler disse oplevelser og information med klienten 

oplever de, at det har været noget, som har været meget aktuelt for klienten og dennes 

situation. 

I nærværets kontakt med klienten oplever den tredje informant klare oplevelser af svære 

følelser, der ligger gemt i klientens krop. For eksempel har hun oplevet følelsen af en dyb 

sorg, hvor hun fik en stærk følelse af sorg og oplevede en lille pige, der mistede sin mor. 

Bagefter fortæller klienten om sin baggrund og at hendes mormor døde, da hendes mor var 

fem år. Morfaren havde ikke kunnet gøre andet end at fortrænge alt om moderen og 

gemme alle hendes ejendele væk, og denne sorg havde fulgt klientens moder. Informanten 

oplever at behandlingen hjalp ved at lette noget af denne sorg, der var oplagret hos 

klienten. En anden case er en klient med søvnapnø, som havde stærke spændinger omkring 

hals og hoved, hvor informanten fik et syn af en døende soldat, der ikke nåede hjem til sin 

familie inden det var for sent. Disse indsigter har været med til at give informanten en 

oplevelse af, at problemer kan hænge sammen med familiære forhold eller andre livsforløb 

end klientens aktuelle liv og er lagret i dennes celler og/eller energifelt. 

6.3.4 Kontakt til klientens ressourcer og kvaliteter 

Under nærværets kontakt oplever informanterne at genskabe en kontakt mellem klientens 

sjæl og krop, eller lyset og klienten. Denne forbindelse kan være modvirket af de 

ovennævnte tilstande, der viser sig som spændinger i kroppen og blokeringer for et flow af 

livsenergi hos patienten. Informanterne transformerer disse blokeringer via deres kontakt 

igennem berøring med hænder og via energifelt. Den fjerde informant praktiserer 

terapeutisk samtale og healing og kan ved en hjertekontakt komme i kontakt med sine egne 

indre ressourcer og kvaliteter, hvor hun skaber en resonans med klientens ressourcer og 

kvaliteter, der hjælper med at bevidstgøre dette hos klienten og hende selv. Her kan hun 

fornemme, hvilke ressourcer, der er særlige for klienten og som han eller hun har med sig. 

For eksempel kan patienten have en kvalitet af glæde, styrke, kreativitet, lederskab, visdom 
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eller lignende med sig ind i livet. Når de får kontakt til sådanne egenskaber og derefter 

arbejder videre med at integrere disse i deres liv, kan de finde ressourcer til at løfte sig over 

problemerne i deres liv. Dette er en vigtig del af klienternes helbredelsesproces. 

Informanten beskriver det sådan: 

”de skal have fat i nogle af de ressourcer de har. Det er ud fra din kontakt 

med dine ressourcer og dine kvaliteter, at vi er i stand til at gå ind og møde 

de problemer, som vi har. Men alt det kan du ikke gøre, hvis du ikke er 

nærværende” 

Hermed understreger hun igen nærværets vigtige betydning for at afhjælpe klienternes 

lidelser. 

7.0 Diskussion 
Jeg vil i det følgende diskutere og uddybe fund ud fra de tre konstituenter, og derefter vil 

jeg fremstille en model for nærvær baseret på denne undersøgelses fund og de nuancer, der 

fremføres i denne diskussion. 

Undersøgelsens fund understøtter procesanalyserne af sygeplejenærvær. Informanterne 

beretter om lignende positive outcomes for både dem selv og deres klienter, samt 

attributter og vilkår for nærværet, der kan sammenstilles med de beskrevne (Finfgeld-

Connett, 2006, Turpin, 2014). Denne undersøgelses fund støtter dermed op om den kendte 

litteratur for nærvær. Imidlertid adskiller fundene sig ved at være mere fokuseret på den 

levede oplevelse af at udøve nærvær end fx Turpins og Finfgeld-Connetts analyser, der 

giver et overblik over nærvær. Opgavens fund giver på en anden måde end disse analyser 

et indblik i, dels hvordan sygeplejersker oplever nærvær, at være nærværende og ikke at 

være nærværende. Ifølge Dahlberg kan teoretisk materiale bruges til at uddybe og 

yderligere belyse fund (Dahlberg et al., 2008 s.272-273). Jeg har valgt primært at fokusere 

diskussionen på områder, der skiller sig ud fra procesanalyserne og i stedet uddybende 

diskutere opgavens fund med dybdegående og/eller forklarende teorier. 

7.1 At være kognitivt tilstede 

Opgavens fund beskriver, det at være kognitivt, analytisk og ”oppe i hovedet”, som noget 

andet end at være nærværende og som en kontrast til at være nærværende. I denne tilstand, 
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i dette nærvær med patienten, oplever informanterne ikke, at de er nærværende. De er ikke 

nærværende med en kontakt til deres hjerte, krop, energifelt eller et felt/Lys, større end 

dem selv. I denne tilstand tror de, at de ved hvad patienten har brug for eller prøver at 

analysere sig frem til dette. I dette nærvær med patienten oplever de ikke at vide, hvad de 

skal bruge sansninger af patientens følelser til, og denne sansning kan i det kognitive, 

analytiske samvær med klienten opleves som noget negativt, eller overvældende og 

ubehageligt. 

At være analytisk, kognitivt tilstede kan beskrives som ruminering, hvor man vurderer 

oplevelser i godt/dårligt og kan være optaget i en tankestrøm. Dette bliver ligeledes 

beskrevet som noget andet end at være nærværende. En måde at komme væk fra en tilstand 

af ruminering kan være at træne mindfulness, der bl.a. handler om at være ikke-dømmende 

og opmærksom i forhold til  sine tanker, følelser, sansninger og kropslighed (Williams et 

al., 2008). 

Når informanterne havde været analytisk, kognitive i nærværet med klienten, havde de 

oplevet sansninger, der var ubehagelige, negative, overvældende. De vidste ikke, hvad de 

skulle stille op med disse sanseindtryk. Professor i sygepleje Janice Morse kalder disse 

empatiske oplevelser for empatiske indsigter, der er en drivkraft for sygeplejerskens 

omsorg for patienten, når hun/han er i en tilstand af patientrettet, modtageligt fokus. Når 

disse sansninger bliver ubehagelige kan sygeplejersker reagere på forskellige måder, hvor 

de prøver at værne, beskytte sig selv eller distancere sig fra patienten for ikke at føle disse 

indsigter. Janice Morse fremstiller ikke en model for, hvilke af sygeplejerskens 

reaktionsmønstre, der er bedst eller i hvilke situationer de er bedst (Morse et al., 2006). 

Sygeplejersker kan ubevidst forsøge at skærme sig ved at fokusere på tekniske opgaver, 

fremfor at være med patienten eller distancere sig fra patienten og antage en autoritativ 

rolle, der er det modsatte af omsorg (Joseph, 1991). 

Disse empatiske indsigter i lidelse er et overføringsfænomen, der mærkes kropsligt (Bauer, 

2006). Når sygeplejersken ikke er bevidst om disse overførsler og ikke er forberedt på at 

respondere på disse signaler på en måde, der gavner både sygeplejerske og patient, kan det 

være skadeligt for hende ifølge underviser i sygepleje Linda Joseph (Joseph, 1991). Man 

kan dog ikke skærme sig for en klients felt, da dette gennemtrænger alt (Nordenström, 

1998). Ligeledes kan man heller ikke undgå empatiske indsigter, da en del af den 
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empatiske indlevelse foregår via en spejlingsproces, hvor hjernen automatisk fortolker en 

anden persons hensigter og intentioner igennem en medfølelse i egen krop via 

spejlneuroners aktivitet (Rizzolatti & Cattaneo, 2009, Bauer, 2006). Dette kan forklare 

hvorfor en informant får så stærke, kropslige oplevelser af empatisk indsigt. Nye 

oplevelser, som der ikke er præcedens for i et individs oplagrede erfaringspulje vækker 

angstfyldte eller stressende reaktioner, da de virker uforudsigelige (Bauer, 2006). 

Informanterne undersøgte igennem en meditativ, reflekterende praksis egen kropslighed og 

sensibilitet for energier og følelser og ved at lære herfra og af andre kunne de bedre 

håndtere og forstå de empatiske oplevelser. Dette har gjort sansningerne mere brugbare. 

At være kognitivt tilstede kan bedst sammenlignes med nærværets laveste niveau, der er 

det at være fysisk tilstede og have fokus på tekniske opgaver (Snyder et al., 2000), men 

adskiller sig ved, at kunne være rettet mod personen, dog fortsat på en instrumentel måde. I 

Halldorsdottirs model (beskrevet i afsnit 3.5) ville dette svare til udøvelsen af livsneutral 

omsorg, da den andens livsprocesser ikke påvirkes af sygeplejerskens måde at være med 

klienten på (Halldorsdottir, 1991). 

7.2 Hjertekontakt 

Informanterne oplever at nærvær er en hjertekontakt, dels til deres eget hjertefelt, dels 

igennem deres hjertefelt til klientens hjertefelt. De opnår et kendskab til patienten igennem 

denne hjertekontakt, og at denne hjertekontakt indebærer en følelse af omsorg, kærlig 

opmærksomhed, venlighed, respekt. De kan bevidst aktivere disse kvaliteter for deres 

nærvær igennem hjertefeltet. 

Ifølge JoEllen Koerners teori er hjertefeltets energi associeret med en følelse af empati, 

omsorg, kærlighed, generøsitet, forståelse, tilgivelse, medfølelse, altruisme. At åbne for sit 

hjerte igennem det Koerner kalder ens hjertechakra kan forbinde os med hinanden, give en 

følelse af glæde og en oplevelse af enhed. Hjertechakraet har en funktion, hvor det 

indvirker ved transformation og at genskabe balance ved at modtage fra højere 

dimensioner (Koerner, 2011 s.78). På denne måde kan Koerners beskrivelse være med til 

at forklare, at sygeplejerskerne oplevede at nærvær var en hjertekontakt, hvor venlighed, 

respekt, medfølelse og empatisk, kærlig opmærksomhed blev hentet frem og delt med 

patienten via deres hjertefelt, der hang sammen med deres overordnede energifelt, og at 
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dette var en indgang til en modtagelse af et højere/større energifelt, som de bl.a. oplevede 

som Lyset/Energien/Gud/Universet/Ånden. 

Disse oplevelser af et hjertefelt og kontakt med klientens hjertefelt herigennem kan 

forklares yderligere ved studier af hjertets bioelektromagnetiske felt og effekter mellem 

mennesker via dette felt. Et væsentligt aspekt af den elektromagnetiske kommunikation i 

menneskets krop er bl.a. hjertets rytme og elektromagnetiske felt. Hjertets 

elektromagnetiske felt er 5000 gange stærkere end hjernens og kan detekteres på flere fod
13

 

væk fra kroppen. Det er påvist, at hjertets elektromagnetiske felt påvirker hjerne og 

kredsløb (fx hjerterytme og hjernens EEG) hos andre mennesker. Hjertets rytme kan 

beskrives som rytmen af ændringer i hjerteslagenes frekvens målt over tid og hjerterytmer 

associeres med forskellige følelsesmæssige tilstande. For eksempel er et kohærent mønster, 

dvs. harmonisk sinusbølge for hjertefrekvensændringerne associeret med øget velvære, 

positivt humør og en bedring af den individuelle attitude, såvel som reduceret stress og 

reducerede negative følelser. Denne tilstand kaldes fysiologisk kohærens og har en længere 

række langtids- og korttidsvirkende sundhedsmæssige fordele, fysiologisk bedre funktion 

og psykologiske fordele, såsom velvære, bedre mentalt fokus m.fl. Tilstanden kan 

forekomme naturligt når man sover eller er i dyb afslapning, men kan induceres af 

vejrtrækningsøvelser, eller ved at fokusere på at skabe og bevare en følelse af værdsættelse 

eller andre positive følelser. Ægte, positive følelser kan fremme tilstanden naturligt. Evnen 

til at være i en tilstand af fysiologisk kohærens kan opøves (McCraty, 2004 s.544-549). 

Mennesker i samme rum tenderer til at få samme hjerterytme. Denne effekt imellem 

mennesker overføres igennem det elektromagnetiske felt omkring menneskets krop, men 

forstærkes 10 gange ved fysisk berøring. I hjertets elektromagnetiske felt er der indkodet 

mønstre og informationer, der opfattes dels af individets egen krop og af andre mennesker i 

relation til eller omkring individet og kan have betydning for en arbejdsgruppes 

effektivitet, arbejdsglæde og funktionalitet (McCraty, 2004 s.552-559). Denne effekt kan 

med andre ord forklare og uddybe, hvordan informanterne i sit nærvær oplever, at være i 

”samklang” og hjertekontakt med en patient, positive følelser, velvære, positiv attitude. At 

informanterne får en følelse af at vide, hvad der er rigtigt i forhold til patienten og ikke 

behøver tvivle, kan forklares ved at informanterne har oplevet kropslig fortolkning af 

informationerne i hjertets frekvensændringer hos klienten. Hjertet har et selvstændigt 
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neurologiske netværk til at fortolke og agere på signaler udefra, sammen med en 

kommunikativ forbindelse til hjernen (McCraty, 2004). Dette er et eksempel på kropslig 

intelligens, hvor kroppen genkender mønstre og forstår disse (Benner & Wrubel, 2006s.65-

68) og dette kan forklare, hvorfor hjertekontakten ifølge informanterne giver dem en anden 

viden om klienten, end de kan få via hovedet (McCraty, 2004). Da JoEllen Koerner nævner 

flere chakraer og flere energifelter for kroppen kan det tænkes, at der er flere adgange end 

hjertefeltet, til kropslig feltinteraktion og kommunikation med patienten (Koerner, 2011). 

Når informanterne er nærværende har de en balanceret oplevelse af patientens følelser, 

imens disse sansninger kan være ubehagelige eller forekomme uanvendelige i et kognitivt, 

analytisk samvær med klienten. At være nærværende med en hjertekontakt giver dem 

glæde sammen med og efter mødet med patienten. Undersøgelser viser, at det er den med 

den mest harmoniske tilstand, uanset om dette testes via hjertefrekvensændringsmønster 

eller EEG, der overfører sit mønster til den anden (McCraty, 2004, Koerner, 2011 s.103). 

Hvis en sygeplejerske derfor opøver en harmonisk tilstand, da vil hun eller han have den 

største indflydelse på, hvilket outcome, der vil være produktet af interaktionen. Dette kan 

forklare, hvorfor nærvær opleves positivt, imens den kognitive, analytiske væren med 

patienten opleves negativt eller ”ubeskyttet”. Beskyttelsen ligger ikke i mental afstand, 

men i omsorgens nærvær, der i denne sammenhæng er en hjertekontakt. 

Nærvær som hjertekontakt passer bedst ind i modeller for nærvær som det psykologiske 

nærvær (Snyder et al., 2000), hvor der er en patientkontakt og en kærlig opmærksomhed til 

klienten, men adskiller sig ved at være beskrevet ud fra hjertekontakt. Da der ved 

hjertekontakten udvises venlighed, støttende og kærlig opmærksomhed til klienten kan 

dette nærvær passe ind i Halldorsdottirs model som den livsbevarende måde at være med 

klienten på. Ligeledes danner dette fund basis for det tredje fund, forløsende, transformativ 

kontakt, på samme måde som livsbevarende danner base for livgivende omsorg 

(Halldorsdottir, 1991). Undersøgelsen understøtter dermed Halldorsdottirs model. 

En anden måde at mindske elektrisk overførsel fra klient til sygeplejerske kunne være at 

bruge gummihandsker. Men da klientens elektromagnetiske felt kan gennemtrænge alt, kan 

sygeplejersken derfor altid opleve dette, bevidst eller ubevidst. For at integrere 

informationsudveksling og påvirkninger via disse menneskelige felter foreslår Linda 

Joseph at sygeplejersker dagligt reflekterer retrospektivt over mindst ét patientmøde og 
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spørger sig selv, hvordan udvekslingen under interaktionen foregik, hvad var kvaliteten, 

kvantiteten, retningen for udvekslingen, hvordan føltes det, hvad resulterede det i. Dette 

kan være med til at bevidstgøre sygeplejersken om de processer, der foregår, imens øvelser 

til at bruge og pleje eget energifelt kan læres (Joseph, 1991 s.58). Når en sygeplejerske 

bevidst integrerer dynamiske processer ved feltinteraktion under omsorg til en patient, vil 

deres omsorgsrolle ifølge Joseph blive styrket på tre måder: 1) de minimerer risiko ved og 

begrænsninger for omsorg, 2) de kan bedre udfylde rollen som omsorgsfuld helbreder, 3) 

de øger det helbredende potentiale hos patienten (Joseph, 1991 s.53). Det er derfor vigtigt 

at lære, hvordan man kan pleje sig selv og håndtere mødet med klientens felt bedst muligt. 

7.3 Forløsende berøring og kontakt 

Når de er nærværende oplever informanterne bevidsthedsudvidelse, energifeltudvidelse og 

at hjælpe klienten til at erkende mønstre, dels unikke ressourcer og kvaliteter, som han 

eller hun har med ind i livet, dels psykiske mønstre, der ligger bag 

sygdomsmanifestationer, samt interaktion med et større, abstrakt energifelt. Dette kunne 

igennem nærværet forløse blokeringer, bl.a. i kroppens celler, og genskabe et flow i 

kroppen hos klienterne. Denne omsorgspraksis kan derfor forstås som livgivende omsorg, 

som det bliver beskrevet i Halldorsdottirs model, hvor nærværet inducerer en livgivende 

strøm, hvor svaghed forløses, styrke kan findes og hvor vækst og helbredelse fremmes 

(Halldorsdottir, 1991). Dette fund passer ligeledes med beskrivelserne af nærværets højeste 

niveau, hvor det bliver transformativt, helbredende, transcenderende (Snyder et al., 2000). 

Informanternes oplevelser i forhold til bevidsthedsudvidelse og mønstergenkendelse kan 

endvidere forstås i lyset af Margaret Newmans teori om sundhed som ekspanderet 

bevidsthed omkring egne mønstre og rytmer. Mønstre og rytmer viser sig bl.a. i 

historiciteten i folks relationer og interaktioner med verden (Newman, 2008 s.99). Denne 

ekspansion forekommer nemmest i mødet med en anden og kan være svær at erkende uden 

denne kontakt. Sygdom og sundhed er ifølge Newman ikke dikotomier, men udtryk for et 

overordnet, bagvedliggende mønster, der er patientens unikke særkende og i sammenhæng 

med universets grundlæggende mønster. Sundhed fremkommer når man udvider sin 

bevidsthed omkring en sygdomstilstand og forstår den bagvedliggende mening og årsag 

(Newman, 2008). Ved at blive bevidst om egne mønstre kan patienten ifølge Newman 

integrere disse i eget liv og oplever derefter mere meningsfulde relationer. Denne 
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forståelse kan være med til at forstå informanternes beskrivelser af de kvaliteter og 

ressourcer, der er vigtige for patientens bedring, eller de psykiske mønstre, som patienten 

har med sig. Men informanterne skelner imellem disse, som enten positive kvaliteter og 

ressourcer, eller som problemskabende traumer og mønstre. 

Denne dikotomisering anvender Newman ikke. For hende er der ikke en vurdering af, om 

noget er godt eller dårligt. I stedet handler det for hende om at erkende mønstre. Ifølge 

Newman faciliteres dette ved at være sandt nærværende sammen med patienten igennem 

dialog og ”ved at fremme indsigt, transformation og [at] handle på et mere inkluderende 

bevidsthedsomsorgsniveau” (Newman, 2008 s.22-23). At være sandt nærværende er en 

tilstand af øget bevidsthedsudvidelse, hvor en sygeplejerske gør sig nærværende og 

resonerer med hele universet igennem sin bevidsthedsmæssige kontakt til alt-der-er. I 

denne resonans tilgår der sygeplejersken information, der viser sig som intuitiv viden og 

indsigt. Intellektualisering modvirker denne resonansproces (Newman, 2008 s.37). Dette 

kan være med til at forklare informanternes oplevelse af, at kognitivt nærvær ikke var 

nærvær og at hjertekontakten og det at modtage Lyset var hhv. nærvær og en dybere grad 

af nærvær, sanselighed, opmærksomhed og bevidsthedsudvidelse. 

Newman giver ingen vejledning til, hvordan man resonerer med ”det hele”, men henviser 

til, at DNA kan resonere med og responderer på pulserende felter. Derfor skal 

sygeplejersken tildele patienten opmærksomhed på de simpleste niveauer, hvor man 

begynder med det niveau, der præsenterer sig for en (Newman, 2008 s.38). På denne måde 

kan den ene informants oplevelse af en kontakt til og indflydelse på patientens 

cellehukommelse igennem sit nærvær understøttes af Newmans teori. Informanternes 

oplevelser af at smertefulde følelser fra oplevelser hober sig op i kroppen og giver 

lidelsesgivende, psykiske mønstre, understøttes af epigenetisk forskning. Her kan der ved 

stresstilstande bindes methylgrupper til DNA’et, hvor histoner ruller DNA’et sammen og 

et øget stressniveau med forstærkede stressresponser kan spores i kroppen (Weaver et al., 

2004). Disse blokeringer af DNA’et kan bl.a. ske via manglende omsorg i barndommen, og 

det modsatte kan forløse dem. Kærlig omsorg kan være med til at forløse disse bindinger af 

DNA’et og dermed reducere effekten af tidligere stressfyldte oplevelser (Weaver et al., 

2004). 
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På denne måde kan epigenetisk blokering af DNA ved stressfyldte oplevelser og mangel på 

omsorg i barndommen være med til at forklare, hvad sygeplejerskerne har oplevet af 

sammenhænge mellem klienters lidelse og baggrunde, fx at have arvet en sorg fra sin mor, 

der som barn mistede sin egen mor. Fundene tyder endvidere på at disse oplevelser kan 

indlejres i klientens energifelt, jf. afsnit 6.3.3, og dermed være med til at forandre det 

overordnede mønster for det menneskelige energifelts cykliske livsprocesser (Rogers, 

1970). Samtidig kan denne undersøgelse være med til at give et indblik i, hvordan omsorg 

med integration af feltinteraktion og sanselig berøring kan opleves i denne sammenhæng. 

Sygeplejerskerne kan fornemme patientens mønstre når de er i kontakt med sig selv 

(nærværende overfor egen kerne og stille egne problemer til side ved centrering) og et 

større felt. Koerner skriver, at netop denne sensitivitet over for sig selv og det omgivende 

miljø er vigtigt, for at kunne fornemme klientens mønstre (Koerner, 2011 s.102). 

7.3.1 At genskabe et flow hos klienten igennem nærværet 

Når informanterne er nærværende med klienterne kan de fornemme felter omkring 

kroppen, der giver en følelse af prikken, varme/kulde eller vibreren i hænderne. De 

oplever, at disse felter har en forbindelse til en energistrøm i kroppen, der kunne være 

blokeret/hæmmet eller i flow og at dette flow kan påvirke kroppens funktion, sygdom og 

sundhed i en positiv retning. Dette flow kunne de ligeledes opleve i egen krop som en 

prikken eller summen. En del af behandlingen under informanternes brug af nærvær 

handlede om at genskabe dette energiflow. Disse oplevelser af klienten kan forklares med 

teorier om bioelektriske kredsløb og de elektromagnetiske felter, som disse skaber. 

Professor i radiologi Björn Nordenström kobler ikke elektromagnetisk felt og bevidsthed, 

da sondringer herimellem ifølge ham ikke er videnskabeligt afklaret (Nordenström, 1998). 

I Martha Rogers konceptuelle model er mennesket energifeltet, det har ikke et felt. En 

lignende forståelse af mennesket som levet krop kan findes i den eksistentialistiske 

fænomenologi (Thøgersen, 2004). Tilgangen til mennesket kan derfor ikke antage en 

mekanistisk, objektiviserende form, hvis man arbejder ud fra Martha Rogers model. Da 

skal feltet behandles som selve mennesket (Rogers, 1970). Men Nordenströms teorier er 

sammenlignelige med de teorier som Rogers er inspireret af (ex Burr & Northrop, 1935) og 
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forklarer elektriske kredsløb i kroppen, kaldet BCEC-systemer
14

 og elektromagnetiske 

felter omkring den menneskelige organisme baseret på nyere videnskabelig forskning. 

Hans observationer viser, at disse elektriske kredsløb har afgørende betydning for 

organernes optimale funktion og heling igennem en morfogenetisk effekt eller ved 

udvikling af sygdom og maligne tumorer. Den elektriske strøm skyldes ioner og elektroner 

i kroppens væsker. Den bioelektromagnetiske strøm skal cirkulere i kroppens organer fx i 

blodårer, lymfekirtler og i celler og ekstracellulære væsker i en kontinuerlig vekselvirkning 

for at bevare optimal sundhed. Malign vækst eller vævsskade er ladet med positive ioner, 

imens sundt væv er negativt ladet (Rosch, 2009 s.300). Nordenström konkluderer, at disse 

kredsløb, kaldet BCEC-systemer, også kan fungere som modtagere for eksterne 

elektromagnetiske felter og derigennem give eksterne felter en effekt på kroppens 

biologiske funktion og elektrokemiske strømninger. Sammenlagt kan BCEC-systemer 

generere elektromagnetiske felter, der når ud over kroppens synlige grænser og kan 

fornemmes igennem disse felter og kredsløb hos andre individer (Nordenström, 1983 

s.335, Nordenström & Nordenström, 2004, Nordenström, 1998). Et elektromagnetisk felt 

kan gennemtrænge alt, også gummihandsker, og kan flytte ladede partikler. Derfor kan 

både klientens, sygeplejerskens og eksterne felter have en bioelektrisk effekt på hinanden. 

Når dette inducerer en strøm kaldes det displacement current (Nordenström, 1998 s.16). 

Dermed kan det være dette flow, som sygeplejerskerne oplever deres behandlinger kan 

fremme, når de er nærværende i deres berøring, og det kan være med til at forklare brugen 

af hænder, berøring og eget hjerte- og energifelt for at helbrede klienten igennem nærvær. 

                                                      
14

 Biologisk Lukkede Elektriske Kredsløb, eller Biologically Closed Electric Circuits, kaldet BCEC-

systemer. Nordenströms opdagelse af BCEC, der beskrives som fundamentet for heling og helbredelse, 

omtales af reviewere som et af det 20. århundredes største medicinske opdagelser (Rosch, 2009 s.299). Björn 

Nordenströms metode til at behandle kræft baseret på teorien om BCEC-systemer ved en svag elektrisk strøm 

har vist sig overraskende effektiv og skånsom for kroppen. En behandling varer i 20 minutter og fungerer ved 

at genskabe en elektrokemisk strøm fra centrum af en tumor til det omgivende væv. Tumoren dør helt eller 

delvist og efter nogle måneder har kroppen selv fjernet tumoren, hvilket også er set uden dannelse af arvæv 

(Rosch, 2009, Xin et al., 2004). I et studie af 9011 behandlede tumorer havde behandlingen på maligne 

tumorer en 76% effektivitetsrate på kort sigt til helt eller delvist at dræbe tumoren, hvor dette varierede med 

tumorens størrelse, stadie og lokalisering. Efter fem år havde 61,6% patienter med maligne tumorer i stadie 1 

eller 2 og 17,0% i stadie 3 eller 4 overlevet. Der anvendtes typisk én behandling á cirka 20 minutter med en 

spænding på ca. 6-8 V og 30-80 mA. Behandlingernes effektivitet understøtter Nordenströms teori om 

BCEC-systemer (Nordenström & Nordenström, 2004, Xin et al., 2004). 
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7.3.2 Afledt model for nærvær baseret på fund og diskussion 

På baggrund af denne diskussion vælger jeg at forklare interaktionen ved nærværets 

helbredende, forløsende kontakt som induktiv resonans mellem sygeplejerske og klient. 

Induktiv resonans beskriver baggrunden for nærværets livgivende og livsbevarende 

processer, sådan som jeg forstår Halldorsdottirs model i lyset af opgavens fund og 

diskussion (Halldorsdottir, 1991). Induktiv refererer til displacement current via BCEC-

systemer og disses elektromagnetiske felter, herunder hjertets elektromagnetiske felt. 

Resonans henviser dels til resonans via det menneskelige felt med klientens felt, dels til 

resonans med et højere, andet, energifelt, der er i tæt forbindelse med sygeplejerskens og 

klienternes felter. Dette større energifelt kan beskrives som Martha Rogers omgivelsernes 

energifelt, men kan også beskrives som Newmans forståelse af universets grundlæggende 

energifelt, den indfoldede orden, hvoraf alt er manifesteret og er indeholdt i ved en 

uforløselig enhed (Newman, 2008, Rogers, 1970). Da feltinteraktionen inkluderer 

bevidsthedsudvidelse og –interaktion, indebærer resonans også en bevidstgørelsesproces, 

herunder i forhold til klientens mønstre (Newman, 2008). Induktiv resonans er et fænomen, 

der altid udspiller sig i kraft af det ontologiske forhold vedrørende BCEC-systemer og kan 

have varierende resultater for klienten. Ved nærvær forandrer sygeplejersken sit felts 

mønster, dels ved at udøve fysiologisk kohærens og at indgå i en hjertekontakt med 

klienten, dels ved at opleve en bevidstheds- og energifeltudvidelse, hvor hun eller han 

resonerer med universet i sin helhed (Newman, 2008) og modtager ifølge fundene dette 

større felts positive og harmoniserende indflydelse i sit nærvær med klienten. I kraft af 

denne nærværsforms konstans under interventionen kan sygeplejersken hjælpe klienten til 

en transformation, hvor hans eller hendes mønstre ændrer sig, hvilket Rogers kalder 

resonancy (Rogers, 1970 s.101). Dette kan ifølge denne undersøgelses fund og diskussion 

blandt andet opleves og forklares som en epigenetisk forandring af blokeringer på 

kroppens cellers DNA og ved bioelektriske påvirkninger af cellers og organers funktion. 

Følgende figur illustrerer induktiv resonans mellem klient og sygeplejerske og en række 

faktorer, der, ifølge denne undersøgelses fund og diskussion, kan have en positiv betydning 

for interaktionens effekt hos klienten: 

 



 

50 

 

 Figur 2: Induktiv resonans mellem sygeplejerske og klient 

 

Nærvær 

 

Induktiv resonans mellem sygeplejerske og klient 

 

Nærvær kan karakteriseres som induktiv resonans mellem sygeplejerske og klient. Nærvær kan som 

sygeplejeintervention forstærkes ved følgende: 

1) Bevidstgørende samtale med nærvær og fysiologisk kohærens ved hjertekontakt (Koerner, 2011, 

Newman, 2008, McCraty 2004, Fund). 

2) Displacement current (Nordenström, 1998). 

3) Berørende kontakt af patienten og til dennes energifelt under nærvær (McCraty 2004, Fund). 

4) Sygeplejerskens integration af egen kropslighed og energifelt i nærværet og i eget liv (Joseph, 

1991, Newman, 2008, Koerner, 2011, Fund). 

5) Klientens bevidste deltagelse og ønske om nærværsinterventionen (Turpin, 2014, Fund). 

6) Sygeplejerskens bevidste intention om at påvirke fysiologiske og psykologiske processer hos 

klienten (Fund). 

7) I nærværet at modtage og åbne sig for at modtage et større felt, der opleves som 

Energien/Universet/Ånden/Gud/Lyset ved bevidsthedsudvidelse og energifeltudvidelse, under 

interaktionen mellem eget energifelt og klientens (Koerner, 2011 s.63, Newman 2008, Fund). 

8) Klientens spejling og meningsrespons på sygeplejerskens nærvær og intention (Bauer, 2006, 

Benedetti, 2014 s.35). 

9) Mulighedsbetingelser for nærværets betydning og udøvelse, herunder livscyklus, interesser, 

livsførelse, vilkår og rammer for både sygeplejerske og klient. Kan også virke hæmmende eller 

gøre processen uforudsigelig (Rogers, 1970 s.98-100, Joseph, 1991). 
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Figuren viser to mennesker, der kan være klienten og sygeplejersken, med to cirkler, der 

symboliserer deres menneskelige felter. Her omkring er en stiplet cirkel, der symboliserer 

dels det omgivende felt, dels det grundlæggende energifelt, der er universets indfoldede 

orden, som udgør det univers, vi alle er en sammenhængende del af. Når sygeplejersken 

gør sig nærværende inddrages disse felter på en måde, der er helbredende og virker 

transformerende for begge parter. Der er i modellen refereret til kilder og fund, hvor disse 

danner baggrunden for faktorer, der kan have betydning for den levede oplevelse af 

nærvær og af nærvær som en helbredende intervention. 

8.0 Metodediskussion 
I det følgende vil jeg diskutere opgavens metode ud fra kriterierne: troværdighed, 

overførbarhed, konsistens og transparens (Høstrup et al., 2009). 

8.1 Troværdighed 

Et fænomen kan være præsent i et menneskes livsverden, uanset om denne er bevidst om 

det eller ej, og det er i intentionaliteten at essentielle mønstre og meninger ved et givent 

fænomen fremtræder for et individ (Dahlberg et al., 2008). Derfor vil formentligt alle 

kunne beskrive nærvær, men jeg vil mene, at individer, der har brugt tid på at kultivere og 

sanse eget nærvær vil kunne bidrage med en rig beskrivelse netop på grund af det opøvede, 

sansende nærvær. Den bedste refleksion, ifølge Dahlberg, er en refleksion, hvor en 

informant er uvant med situationen og kæmper for at sætte ord på sin oplevelse. Selvom 

alle fire informanter havde arbejdet med eget nærvær i adskillige år, da kom de alle til kort 

på et eller flere tidspunkter under interviewene og skulle kæmpe for at formulere sig 

verbalt. Derfor er data kommet tæt på den umiddelbare oplevelse, fremfor kun at være 

tænkte antagelser. Beskrivelserne blev flere gange til parabler eller metaforer, der skulle 

indeholde meningen, de havde oplevet og jeg måtte derfor fortsætte med at stille mig 

uvidende og spørgende. Flere gange kunne informanterne ikke beskrive yderligere, og vi 

bevægede os videre. De var alle forberedte på processen og velvilligt deltagende i den 

reflekterende undersøgelse af deres livsverden. Denne grundige undersøgelsesmetode har 

derfor frembragt rige data og været et relevant metodevalg til at undersøge et levet, oplevet 

fænomen. Dahlberg mener at en erfaren interviewer bør interviewe 5 informanter, men jeg 
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er hverken erfaren interviewer og har ligeledes kun interviewet fire informanter. 

Undersøgelsen er således en lille undersøgelse, og der vil være betydningsnuancer ved 

nærvær, som jeg ikke har kunnet indfange igennem denne undersøgelse (Dahlberg et al., 

2008). Alle informanter var meget interesserede i at deltage og ønskede ikke økonomisk 

kompensation for tiden. Denne interesse for nærvær og for healing har udgjort en del af 

baggrundsperspektivet for nærvær i denne undersøgelse. Personer, der ikke deler disse 

interesser, kan udgøre en anden baggrund for perspektivet, hvor nye vinkler på nærvær 

måske kan opdages. 

8.2 Overførbarhed 

En RLR-undersøgelse sigter mod at generere en vis form for generaliseret viden om et 

fænomen (Dahlberg et al., 2008). Opgavens produkt kan derfor anvendes, sammenlignes 

med eller undersøges i andre sammenhænge med egnede tilgange. En anden undersøger 

kan dog få andre resultater, da vi har forskellige ”stile” og vægter data forskelligt 

(Dahlberg et al., 2008, Thøgersen, 2004). Denne undersøgelse og analyse er derfor 

samtidigt unik og kan ikke gentages. Ifølge Merleau-Ponty varierer et fænomens betydning 

med den baggrund, det opleves i forhold til. Nærvær kan derfor antage andre betydninger i 

en anden kontekst. Jeg spurgte først en afdelingsleder i psykiatrien om de ville medvirke i 

undersøgelsen, men jeg fik at vide, at det havde de ikke ressourcer til. De var for travle på 

grund af for mange opgaver, underbemandede pga. personaleudskiftning og 

sygemeldinger. Hun mente, at terapeutisk brug af selvet, var det de gjorde mest. Måske 

havde denne undersøgelse fundet lignende resultater ved at udspørge sygeplejersker i 

psykiatrien om oplevelsen af nærvær. Det der kendetegner mønsteret ved et fænomens 

essens er det, der kan forblive essentielt i forskellige sammenhænge (Dahlberg et al., 

2008). Derfor er det interessant, at denne undersøgelses fund med beskrivelsen af nærvær 

som hjertekontakt afviger fra fx Turpins og Finfgeld-Connets beskrivelser af attributterne 

ved nærvær, men alligevel beskriver nogle af de samme outcomes (Turpin, 2014, Finfgeld-

Connett, 2006). Undersøgelsen har derfor bidraget med et nyt perspektiv på 

sygeplejenærvær ved at betragte det i en anderledes sammenhæng. 
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8.3 Konsistens 

Ved at anvende Dahlbergs metode konsekvent har jeg fulgt en velbeskrevet, anerkendt 

metode (Dahlberg et al., 2008). Jeg har fulgt denne metode fra tidligt i processen til slut. 

Den åbne tilgang skal suppleres med en indsigtsgivende beskrivelse af overvejelser 

undervejs og jeg håber at opgaven opfylder dette tilfredsstillende ved blandt andet at 

definere de begreber jeg anvender undervejs, henvise til uddybende forklaringer og 

konsekvent at anvende referencer til anvendt litteratur. RLR er udviklet i en 

sygeplejevidenskabelig kontekst (Dahlberg et al., 2008) og jeg har bevidst valgt at arbejde 

med RLR for at foretage en fagligt relevant undersøgelse, med en humanistisk tilgang, der 

passer til sygepleje. At anvende en metode, der er udviklet inden for et 

sygeplejevidenskabeligt paradigme, er vigtigt for at kunne indfange 

sygeplejeinterventionernes dybde og oplevede betydning. Ved at praktisere en selvstændig 

sygeplejevidenskab med selvstændigt formulerede metoder udvikler sygeplejeforskning 

sygeplejens ”Body of Knowledge”, i stedet for uselvstændigt at efterligne andre 

videnskabers metodologier (Watson, 1999). At anvende RLR til undersøgelse af et centralt 

aspekt ved sygepleje har derfor givet et professionsrelevant indblik i den levede oplevelse 

af nærvær hos sygeplejersker, der bruger healing. 

8.4 Transparens 

Det er vigtigt at have en klar forståelse af, hvad undersøgelsen skal afdække, men jo mere 

teori om emnet, desto sværere kan det blive at holde sin forståelse af emnet uafklaret og 

åben under interviewene og analysen (Dahlberg et al., 2008). Inden interviewene havde jeg 

foretaget en grundig litteratursøgning og gennemgang, men det var efter de tre første 

interviews, at jeg gik i dybden med eksempelvis Newmans teori. Jeg har således dels haft 

en klar fornemmelse af emnet, dels været åben for at lade nærværet udfolde sig for mig 

undervejs med undersøgelsesprocessen. 

RLR-processen er åben fra start til slut og processen foregår ved at beslutte et trin ad 

gangen og løbende reflektere/evaluere (Dahlberg et al., 2008). Det første interview foretog 

jeg en uge inden de to midterste og det sidste interview foretog jeg en uge derefter (i alt 

fordelt over 14 dage). På denne måde kunne jeg reflektere over og evaluere min 

interviewguide og integrere erfaringerne fra de forskellige interviews undervejs i 
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processen. Dette har givet processen en styrke, da jeg kunne reflektere over, om jeg 

lykkedes i at frembringe rige data eller afbrød deltagernes refleksioner med dirigerende 

spørgsmål. Dette havde jeg en tendens til under første interview, som jeg valgte at 

korrigere i de tre sidste. 

I metodeafsnittet giver jeg indblik i processen, hvilket jeg gør med en intention om at øge 

opgavens transparens. Processen har været lærerig og min forståelse af nærvær har flyttet 

sig fra at adskille healing og nærvær til at betragte dem som det samme. Opgaven er 

skrevet ved en proces inspireret af Mette Bjørn, hvor man cyklisk arbejder med flere af 

opgavens dele (Bjørn, 2012). Relevante teorier til at forstå informanternes udtalelser er 

blevet indarbejdet i opgavens baggrundsafsnit og diskussionsafsnit efter interviews. Særligt 

viden om bioelektromagnetisme og BCEC-systemer har jeg opsøgt efter informanternes 

beskrivelser for at forklare deres oplevelser. 

I det følgende vil jeg redegøre for undersøgelsens konklusion. 

 

9.0 Konklusion 
Jeg vil i det følgende konkludere på undersøgelsens fund, der besvarer, hvordan 

sygeplejersker, der bruger healing, oplever nærvær. Undersøgelsen er en mindre RLR-

undersøgelse, men har fremdannet en viden, der generaliserer oplevelsen af nærvær ud fra 

et identificeret mønster.  

At være nærværende og at udøve nærvær kan dels være at være fuldt opmærksom på den 

anden, hvor denne føler sig hørt, mødt og forstået, eller på anden vis have en spirituel 

intention om at påvirke den andens fysiologiske og psykologiske processer gennem 

kontakten i nærværet. 

At være tilstede med hovedet i samværet med patienten har ikke samme karakter af nærvær 

og er mere at være kognitivt, analytisk sammen med patienten. Her kan sygeplejersken føle 

eller tænke, at han eller hun skal løse patientens problemer eller forandre ham eller hende. 

Denne tilstand er uden en integration af kropskontakt, hjerte- eller energifelt og associeres 

med en følelse af tristhed, en amputeret fornemmelse og ikke at vide, hvad man skal stille 

op med empatiske indtryk fra patienten. Disse empatiske indsigter kan føles ubehagelige 
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og til tider overvældende, når man er kognitivt, analytisk tilstede med patienten. Efter at 

have arbejdet med egen kropslighed og energifelt ved at have trænet deres kropskontakt og 

opmærksomhed omkring kropslige sansninger og egne psykiske mønstrer, har 

informanterne opøvet et nærvær. I nærværet oplever de en balance mellem patientens 

energifelt og deres eget energifelt på en måde, så de bedre kan forstå og bruge de 

empatiske indsigter som en slags brugbare meddelelser. Disse indsigter, som de opnår når 

de er nærværende, bruger de bl.a. til at hjælpe klienten med at afvikle psykiske mønstrer, 

som de oplever hænger sammen med dennes fysiologiske og psykologiske problemer. 

Nærvær er hjertekontakt, hvor man aktiverer venlighed, respekt, omsorg, medfølelse og 

kærlig opmærksomhed og oplever en resonans med patientens hjertefelt. I denne resonans 

mellem sygeplejerske og klient kan sygeplejersken lade sine indre kvaliteter og ressourcer 

resonere med klientens kvaliteter og ressourcer for at hjælpe denne med at få styrke og 

overskud i eget liv ved integrerende bevidstgørelse af disse. Når informanterne er 

nærværende oplever de at kunne integrere et andet, større og grundlæggende energifelt, der 

viser sig for dem som Lyset, Ånden, Gud, Universet eller Energien. Dette felt interagerer 

på en positiv måde og forstærker en helbredende, transformerende proces associeret med 

nærværet hos både klient og sygeplejerske, hvor en forbindelse mellem klientens sjæl og 

krop, eller Lyset og kroppen, forstærkes. Dette forløser igennem kontakten under 

sygeplejerskens nærvær igennem berøring og feltinteraktion et flow hos klienten, i nerver, 

blodårer og energisystemer, samt forløser kropsligt indlejrede traumatiske følelser, der er 

ophobet som blokeringer i kroppens celler eller fra andre livsforløb i den enkeltes 

energifelt. Dette kan have helbredende, transformativ betydning for klienterne. Flowet kan 

bl.a. forstås som en elektrokemisk strøm i BCEC-systemer, der har betydning for kroppens 

fysiologiske funktion og helingsprocesser. Disse systemer kan bl.a. påvirkes ved overførsel 

af elektriske signaler gennem huden og det elektromagnetiske felts displacement current 

(McCraty, 2004, Nordenström, 1998). 

10.0 Perspektivering 

Terapeutisk brug af berøring og nærvær anvendes i mange sammenhænge i sygepleje og er 

en grundlæggende plejemodalitet (Ozolins, 2011). Denne undersøgelse har givet et indblik 
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i en verden, hvor sygeplejersker arbejder privat med sygepleje i egne klinikker, som de 

oplever har en helbredende, transformerende betydning for deres klienter. De anvender en 

konceptualiseret og systematisk brug af kropskontakt og berøring, hvor hjertekontakt og 

integration af egen kropslighed og energifelt gør interaktionen flydende, intuitiv og mere 

effektiv. 

Opgaven bidrager med viden om levet nærvær i helbredende sygepleje og giver indsigt i, at 

nærvær er et vigtigt aspekt at gøre brug af og opøve en evne til at mestre. I denne opgave 

er udarbejdet en konceptuel model for nærvær, der kan være med til at beskrive og 

forklare, hvad sygeplejersker oplever når de udøver nærvær, såvel som healing. Ved at 

arbejde videre med og udvikle denne konceptualisering af nærvær kan sygeplejerskens 

nærvær i fremtiden udvikles, kultiveres og ikke mindst ekspliciteres. Da sygeplejen er en 

kropsligt rettet disciplin, ofte ved et kropsligt, nært møde med patienter, bør en forståelse 

og integration af egen kropslighed, samt eget nærværs betydning og potentiale være en 

implementeret del af enhver CTE-baseret praksismodel. CTE betyder concept, theory og 

empiri og henviser til det, at arbejde systematisk ud fra koncepter, teorier og teser, der kan 

testes ved empiri. En fordel ved at tage udgangspunkt i CTE-modeller er, at 

sygeplejepraksis kan blive mere effektiv og systematisk (Fawcett, 2000). Hertil er det 

vigtigt at anvende sygeplejeteoretiske modeller og begreber, der er tilpasset til og bidrager 

til sygeplejens selvstændige og unikke videnskab og faglige område, i stedet for at kopiere 

fra andre fag såsom psykologi eller biomedicin (Morse et al., 2006, Watson, 1999). 

Ved denne undersøgelse af nærvær er kropslighed et aspekt, der gør interaktionen mulig. 

Det er igennem kropslighed, der sanses, det er igennem kropslighed, at der etableres en 

hjertekontakt og det er igennem kropslighed, at der mærkes og resoneres med et større felt. 

Ligeledes er det ved manglende træning og integration af egen kropslighed, at nærværet 

kan blive negativt for sygeplejersken. Dels hos den individuelle sygeplejerske, dels i de 

organisatoriske og kulturelle rammer bør kropslighed derfor være et erkendt og kultiveret 

aspekt af plejen og arbejdskulturen. Konceptet om mennesket som et unitært hele, som 

mere end dets bestanddele, eller som levet krop, er en måde, at samle menneskets 

bevidsthed og kropslighed i ét (Rogers, 1970, Thøgersen, 2004). Ved at gøre brug af 

Martha Rogers konceptuelle model mener jeg derfor, at have forholdt mig inkluderende til 

menneskets bevidsthed, kropslighed og eksistentielle væren i ét. Dermed bidrager opgaven 

til en forståelse af sygeplejens egenart og virkemidler igennem kropslighed og kan være 
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med til at tydeliggøre, hvordan nærvær kan bruges til at hjælpe klienter. Informanternes 

eksempler på levet nærvær kan give andre sygeplejersker en indsigt i det Watson, Koerner, 

Newman og mange andre kalder omsorgens kerne og sygeplejens essens, nemlig det at 

fremme klienters helbredelse igennem behandling af årsager til lidelse (Watson, 1999, 

Newman, 2008, Eriksson, 2007, Koerner, 2011). Opgavens fund kan være med til at 

tydeliggøre, at det er vigtigt for studerende, undervisere og sygeplejersker, nye som gamle, 

systematisk at træne og bruge nærvær for bedst muligt at kunne udøve omsorg, behandle 

årsagen til lidelser og fremme klienters helbredelse. 

Informanternes oplevelser af felter omkring kroppen og ny viden gør, at dette område kan 

være forundrende for nogle. I et paradigmeskifte vil de samme elementer blive set i et nyt 

perspektiv (Newman, 2008 s.11) og Björn Nordenströms forskning spås at facilitere et 

paradigmeskifte i forståelsen af menneskets kropslighed (Rosch, 2009, Nordenström, 

1998). Fra at være en maskine, hvor man skal påvirke med medicin, flytter hans forskning 

og store arbejde forståelsen af menneskelig kropslighed til at være et system af mange 

elektriske kredsløb med dertilhørende elektromagnetiske felter i en intim energiudveksling 

med et underliggende energifelt. Fremtidens pleje og behandling kan derfor tænkes, at 

omhandle netop disse kredsløb og energifelter i en sundhedsfremmende behandling, sådan 

som flere allerede har gjort bl.a. igennem elektrisk behandling af tumorer (Xin et al., 

2004), statiske, elektriske felter (Lakhovsky, 2013) eller som fundene viser, igennem 

feltinteraktion mellem sygeplejerskens og klientens menneskelige felter og et større felt. 

Martha Rogers skriver, at det menneskelige elektromagnetiske felt ikke er en del af 

mennesket, men er selve mennesket (Rogers, 1970). I fundene oplever sygeplejerskerne at 

anvende og mærke disse felter som en forlængelse af dem selv og deres egen kropslighed. 

Distinktionen mellem, om mennesket er sit felt, eller på anden vis, er levet krop med felter, 

kan forstås i lyset af Merleau-Pontys filosofiske tænkning. Ifølge ham er mennesket 

psykofysisk, kropslig eksistens, og er i kraft af sin rumlige udstrækning sansende på de 

planer, hvor han eller hun oplever en rumlig udstrækning. Den rumlige udstrækning gælder 

således også for informanternes energifelter, som de har lært at bruge bevidst igennem 

træning af deres egen kropslighed og kropskontakt. Forskning i og behandling med 

inklusion af felter bør derfor altid overveje om de tager udgangspunkt i et unitært-

transformativt paradigme, hvor det er hele mennesket, der indgår i processen, i stedet for at 

antage et partikulært-deterministisk udgangspunkt, hvor krop og kroppens felter betragtes 
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som manipulerbare og forudsigelige størrelser. Det unitære-transformative paradigme 

passer til studiet af processer med nærvær og feltinteraktion, da det tager højde for den 

enkeltes kropslighed uden at skille dette fra bevidsthed (Fawcett, 1993, Newman, 2008 

s.11-12). Fremtidig forskning i nærvær og induktiv resonans kan drage gavn af at gøre sig 

disse overvejelser om paradigme for bedst at kunne nærme sig og undersøge nærvær, 

feltinteraktion og induktiv resonans. 

Ifølge Newman skal sygdom og sundhed ikke forstås som dikotomier, men som mønstre i 

en kontinuerlig livsproces. Sygeplejerskens nærværspraksis sammen med patienten er 

vigtig for at hjælpe disse mønstre med at blive integreret hos klienten ved at hjælpe denne 

til at udvide egen bevidsthed herom. Denne praksis kan kun lade sig gøre, hvis 

sygeplejersken selv arbejder med udvidet bevidsthed og gør sig nærværende (Newman, 

2008). I et miljø, hvor mange sygeplejersker oplever, at de ikke kan udøve sygeplejens 

kerneydelser på grund af tidspres eller andre rammer, vil denne opgave måske kunne 

inspirere til, at undersøge, hvordan nærvær kan integreres og udfoldes i en travl hverdag, 

eller inspirere til, at flere sygeplejersker etablerer egen, helbredende og privat 

sygeplejepraksis.  
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12.1 BILAG Finfgeld-Connetts model for nærvær som en 

sygeplejeproces 

 

 

Kilde: (Finfgeld-Connett, 2006 s.3) 
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12.2 BILAG Søgehistorik 

Gennemgang af den generelle og indledende søgning efter videnskabelige artikler og 

afhandlinger: 

Jeg har søgt på ProQuest efter afhandlinger, litteratur reviews og evidens baseret 

healthcare på ProQuest med søgningen: Presence (TI) AND nursing (su), der gav 125 hits. 

Disse blev set igennem på titel og 23 udvalgt. ProQuest giver mulighed for at udprinte en 

samlet pdf over artiklernes resume og dette blev udprintet for overblik over forskningen. 

Jeg har på AU library søgt efter relevante danske udgivelser og artikler om sygepleje og 

nærvær. Nærvær gav 1345 hits, og nærvær kombineret med sygepleje gav 33 hits. Disse 

blev set igennem på titel og resume, hvor det var muligt. 12 hits var relevante for emnet og 

jeg bestilte de relevante artikler og bøger til nærmere behandling. 

I den indledende fase søgte jeg på danske, svenske og norske artikler på Nordic Journal of 

Nursing Research, tidligere Vård i Norden. Dette var en indledende søgning, hvor jeg fik 0 

hits på både nærvær og närvaro og 4 hits på varo när, hvor jeg ikke vurderede disse 

relevante for undersøgelsen. 

På SwePub søgte jeg efter ”närvaro vård” og fik 11 hits, hvoraf 5 var doktorafhandlinger 

og 1 var tangentielt relevant. Søgning på närvaro gav 342 hits, hvoraf 25 var indenfor 

Medicin og hälsovetenskab. Af disse var ingen relevante for emnet 

På PsycINFO søgte jeg efter artikler indenfor psykiatrisk sygepleje om nærvær. Jeg søgte 

på nursing AND presence (all fields), der gav 2311 hits. Herefter afgrænsede jeg til 

su(nursing) AND ab(psychiatr*) AND ti(presence), der gav 3 hits. Heraf var 1 relevant og 

allerede fundet.  

På CINAHL søgte jeg på Presence AND Nursing (all fields) og her fik jeg 3875 hits. Ved 

søgning på Presence som ord i major headings fik jeg 1080 hits. Ved søgning på Presence 

(titel) AND Nursing (ord i subject headings) AND meta-synthesis fås 2 hits. Disse blev 

udvalgt og gennemlæst. Ved søgning på Presence i titel og nursing (ord i subject headings) 

fik jeg 446 hits, heraf 29 dissertationer. Heraf var 10 relevante, men gengangere i ProQuest 

søgningen. På grund af de mange hits foretog jeg en afgrænsning af søgningen til også at 

have sygepleje-patient relationer som et vigtigt emneområde. Jeg søgte på (Presence AND 

Nursing (all fields)) AND (Presence (word i major subject headings) AND nurse-patient 

relation (word in major subject headings). Hertil fik jeg 74 hits. Disse gennemgik jeg ved 

titel og resume for at vurdere, hvilke der var relevante. Jeg fandt 1 ny relevant afhandling. 

Efter dette bestilte jeg 12 artikler igennem statsbiblioteket og downloadede 41 artikler til 

nærmere gennemlæsning af resume og/eller indhold. Jeg fravalgte anekdoter eller 

”pictorial” artikler samt artikler, der emnemæssigt ikke var relevante. 

Den sekundære og specifikke søgning: 

Nærvær, sygepleje og healing giver 1 hit på AU library, som jeg vurderer ikke relevant. 

 

Nærvær, sygepleje og helbrede giver 18 hits på AU library, hvoraf jeg vurderer 1 hit 

delvist relevant. 
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Søgning på healing i titel med presence AND nursing i emneord giver på ProQuest 3 hits 

og 18 hits på CINAHL. Af disse har jeg udvalgt relevante artikler og foretaget 

kædesøgning på udvalgte heraf. 

Følgende screenshots dokumenterer den tredje og specifikke søgning. 

Screenshots fra AU Library: 

 

 

Screenshot fra ProQuest: 
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Screenshot fra CINAHL: 

 

 

12.2.1 Søgedatabaser 

CINAHL: Cinahl er en international database for sygeplejeforskning og relaterede artikler 

om sygepleje tilbage til 1960 (EBSCO, 2015). 

ProQuest: Er en database, der samler 24 databaser inden for alle videnskaber, herunder 

CINAHL og PsycInfo (ProQuest, 2015a). 
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PsycInfo: Er en international, engelsksproget database for artikler og forskningslitteratur 

indenfor psykologi, psykiatri og relaterede felter såsom sygepleje. Er en del af ProQuest 

databaserne (ProQuest, 2015b).  

Embase: Er en international søgedatabase for sundhedsvidenskabelig forskningsbaseret og 

evidensbaseret litteratur og artikler (Embase, 2015). 

SwePub: Er en svensk database for forskningslitteratur, afhandlinger mm. som er udgivet 

ved svenske læreanstalter og myndighed (SwePub, 2015). 

Google Books: En søgeside, der ligesom Google finder hits, der bedst matcher søgeordene. 

På denne måde kan findes bøger, hvor søgeordet optræder ofte, er fremhævet som vigtige 

emner, såvel som i titel, ud fra Google’s søgealgoritmer (Google, 2015). 

Tidsskrifter: 

Vård i Norden/Nordic Journal of Nursing Research: Er et nordisk sygeplejefagligt 

tidsskrift, der publicerer nordisk sygeplejeforskning og relaterede artikler (NJN, 2015).  
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12.3 BILAG Opslag til rekruttering af informanter 
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12.4 BILAG Informationsbrev 1 

Undersøgelsens baggrund: 

Nogle sygeplejersker oplever at kunne heale og igennem interaktion med klienten at kunne 

hjælpe patienten på flere måder. Nogle sygeplejeteorier tilskriver sygeplejerskens nærvær 

helbredende eller helende egenskaber. Nærvær forstås inden for sygeplejeteori typisk som 

sygeplejerskens personlige nærvær i mødet med patienten, hvor der aktiveres et højere 

opmærksomheds- eller bevidsthedsniveau.  

For mange teorier er nærvær et grundliggende og centralt aspekt. Det kan dog fortsat være 

utydeligt i litteraturen, hvordan man er nærværende, hvordan det opleves at være 

nærværende, hvordan man kan udøve nærvær og ligeledes er der ikke foretaget 

undersøgelser, der tilfredsstillende viser nærværets potentialer og begrænsninger. Nærvær 

kan ifølge nogle forskere beskrives som et positivt fænomen, der har positive virkninger 

for både patient og sygeplejerske og at sygeplejersken kan dosere nærvær i både mængde 

og intensitet. Helle Ploug Hansen har blandt andet kritiseret teorier om nærvær for at 

fremhæve ”nærhed” over ”afstand” og mener, at man ikke kan undvære hverken den ene 

eller den anden. Men hverken nærhed eller afstand kan beskrive nærvær, da litteraturen om 

nærvær beskriver nærvær som bl.a. at være bevidst tilstede med en højere grad af 

opmærksomhed. I litteraturen om nærvær beskrives også et transformerende eller helende 

potentiale ved nærvær for både patient og sygeplejerske. 

Med denne undersøgelse har jeg på baggrund af ovenstående valgt at undersøge hvordan 

nærvær, at være nærværende og at udøve nærvær opleves af sygeplejersker, der bruger 

healing, som en del af egen praksis, enten som privatpraktiserende behandler uden for det 

etablerede sundhedsvæsen eller i kombination med pleje inden for det etablerede 

sundhedsvæsen.  

Analysen søger, at samle en række udvalgte sygeplejerskers oplevelser af nærvær til en 

nærmere forståelse af nærværets anvendelse, muligheder, potentialer, begrænsninger og 

udfordringer ved nærvær. 

Derfor søger undersøgelsen at besvare:  

Hvordan oplever sygeplejersker, der udøver healing til patienter, nærvær, at 

være nærværende og at udøve nærvær i sygeplejerske-klientinteraktionen? 

 

Interviewguiden vil bestå af åbne spørgsmål om nærvær med udgangspunkt i dine 

opleveler. 

Det er særligt vigtigt for undersøgelsen, at vi tager udgangspunkt i dine konkrete 

oplevelser.  

Derfor vil jeg gerne bede dig tænke på mindst fire oplevelser med nærvær, som har haft 

betydning for dig.  
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1) Den første skal være om healing og gerne, men ikke nødvendigvis, nærvær ved 

healing. 

2) Den anden skal være om nærvær, som oplevedes positivt for dig. 

3) Den tredje skal være om nærvær, som oplevedes negativt for dig. 

4) Den fjerde skal være en oplevelse af ikke at have været nærværende. 

Oplevelserne skal være i forbindelse med sygepleje til patienter. Det er ikke vigtigt om det 

er foregået i forbindelse med sygepleje inden for eller uden for det offentligt etablerede 

sundhedsvæsen.  

Hvis du ikke har en oplevelse af nærvær i forbindelse med enten healing, eller en positiv 

eller negativ oplevelse, da vil jeg bede dig tænke på andre oplevelser, hvor du har oplevet 

nærvær, at være nærværende, at udøve nærvær eller andres nærvær. 

Under interviewet vil vi løbende vende tilbage til det du konkret har oplevet, og jeg vil 

derfor undervejs spørge ind til ord/begreber for at få en dybere forklaring eller forståelse 

af, hvad du har oplevet. 

Spørgsmålene: 

1) Du har arbejdet/arbejder med healing.  

Fortæl mig om en konkret oplevelse af at arbejde med healing, som har haft 

betydning for dig. 

 

2) Har du oplevet at være nærværende, imens du har lavet healing? 

- Hvis ja: Fortæl mig om din oplevelse af at være nærværende imens du har lavet 

healing. 

- Hvis nej: Fortæl mig om en oplevelse af healing, hvor du ikke var nærværende. 

 

I dit arbejde med healing og sygepleje har du da oplevet at være nærværende? 

Hvis ja, da 

3) Fortæl mig om en oplevelse af at have været nærværende i din pleje og behandling 

til patienten, som har haft en positiv betydning for dig. 

 

4) Fortæl mig om en oplevelse af at have været nærværende, som oplevedes negativ. 

 

Hvis nej, så i stedet…:  

Hvis du har haft en oplevelse af ikke at være nærværende da: 

5) Fortæl mig om en oplevelse hvor du ikke var nærværende. 

 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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EKSTRA: 

Andre eventuelle oplevelser:  

a) fortæl mig om en oplevelse, hvor du blev nærværende.  

b) fortæl mig om en oplevelse, hvor du udøvede nærvær, hvor nærvær havde en betydning. 

c) fortæl mig om en oplevelse med nærvær, hvor dine kollegaer havde en betydning. 

d) fortæl mig om en oplevelse med nærvær, hvor omstændighederne, rammer, vilkår havde 

betydning? 

e) fortæl mig om en oplevelse af nærvær, hvor patienten havde en betydning. 

 

Andre indholdsspørgsmål om nærvær, der evntuelt kan stilles som uddybende spørgsmål 

undervejs: 

a) Hvad er nærvær for dig? 

b) Hvordan er man nærværende? 

c) Hvordan bliver man (god til at være) nærværende? 

d) Hvordan opleves det at være nærværende?  

a. Og hvordan opleves det at være nærværende i relation til 

patienten? 

e) Hvordan udøver man nærvær? 

f) Hvad gør du når du udøver nærvær? 

g) Hvilken betydning har det haft for dig og for dine klienter, at du har 

udøvet nærvær? 

h) Hvilke udfordringer har du oplevet i forhold til at udøve nærvær? 
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12.5 BILAG Informationsbrev 2 

Undersøgelsens baggrund: 

Nogle sygeplejersker oplever at kunne heale og igennem interaktion med klienten at kunne 

hjælpe patienten på flere måder. Nogle sygeplejeteorier tilskriver sygeplejerskens nærvær 

helbredende eller helende egenskaber. Nærvær forstås inden for sygeplejeteori typisk som 

sygeplejerskens personlige nærvær i mødet med patienten, hvor der aktiveres et højere 

opmærksomheds- eller bevidsthedsniveau.  

For mange teorier er nærvær et grundliggende og centralt aspekt. Det kan dog fortsat være 

utydeligt i litteraturen, hvordan man er nærværende, hvordan det opleves at være 

nærværende, hvordan man kan udøve nærvær og ligeledes er der ikke foretaget 

undersøgelser, der tilfredsstillende viser nærværets potentialer og begrænsninger. Nærvær 

kan ifølge nogle forskere beskrives som et positivt fænomen, der har positive virkninger 

for både patient og sygeplejerske og at sygeplejersken kan dosere nærvær i både mængde 

og intensitet. Helle Ploug Hansen har blandt andet kritiseret teorier om nærvær for at 

fremhæve ”nærhed” over ”afstand” og mener, at man ikke kan undvære hverken den ene 

eller den anden. Men hverken nærhed eller afstand kan beskrive nærvær, da litteraturen om 

nærvær beskriver nærvær som bl.a. at være bevidst tilstede med en højere grad af 

opmærksomhed. I litteraturen om nærvær beskrives også et transformerende eller helende 

potentiale ved nærvær for både patient og sygeplejerske. 

Med denne undersøgelse har jeg på baggrund af ovenstående valgt at undersøge hvordan 

nærvær, at være nærværende og at udøve nærvær opleves af sygeplejersker, der bruger 

healing, som en del af egen praksis, enten som privatpraktiserende behandler uden for det 

etablerede sundhedsvæsen eller i kombination med pleje inden for det etablerede 

sundhedsvæsen.  

Analysen søger, at samle en række udvalgte sygeplejerskers oplevelser af nærvær til en 

nærmere forståelse af nærværets anvendelse, muligheder, potentialer, begrænsninger og 

udfordringer ved nærvær. 

Derfor søger undersøgelsen at besvare:  

Hvordan oplever sygeplejersker, der udøver healing til patienter, nærvær, at 

være nærværende og at udøve nærvær i sygeplejerske-klientinteraktionen? 

 

Interviewguiden vil bestå af åbne spørgsmål om nærvær med udgangspunkt i dine 

opleveler. 

Det er særligt vigtigt for undersøgelsen, at vi tager udgangspunkt i dine konkrete, 

specifikke oplevelser. Derfor vil jeg gerne bede dig tænke på en række konkrete og 

specifikke oplevelser, som har haft betydning for dig. Du må gerne inden interviewet have 

noteret dig oplevelserne ned, så vi kan tale sammen med udgangspunkt i dem. 
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Jeg vil bede dig finde konkrete, og meget gerne specifikke, eksempler på oplevelser, der 

har haft betydning for dig. 

1) En oplevelse med at udøve healing til en klient.  

2) En oplevelse med nærvær ved healing (kan evt. være den samme som oplevelse til 

1) 

3) En oplevelse med nærvær, som oplevedes positivt for dig. 

4) En oplevelse med nærvær, som oplevedes negativt for dig. 

5) En oplevelse af ikke at have været nærværende. 

Oplevelserne skal være i forbindelse med sygepleje og/eller behandling til patienter. Det er 

ikke vigtigt om det er foregået i forbindelse med sygepleje inden for eller uden for det 

offentligt etablerede sundhedsvæsen.  

Hvis du ikke har en oplevelse af nærvær i forbindelse med enten healing, eller en positiv 

eller negativ oplevelse, da vil jeg bede dig tænke på andre oplevelser, hvor du har oplevet 

nærvær, at være nærværende, at udøve nærvær eller andres nærvær. 

Under interviewet vil vi løbende vende tilbage til det du konkret har oplevet, og jeg vil 

derfor undervejs spørge ind til ord/begreber for at få en dybere forklaring eller forståelse 

af, hvad du har oplevet. 

Min spørgeteknik er sådan: 

”Har du haft en kat?” 

Ja 

”Hvordan oplevede du det, at have en kat?” 

Katten var der altid, som en god ven, og den var også sig selv. Så på en måde var den 

uforudsigelig men samtidig altid der for mig.  

(jeg noterer mig begreberne: ven, være sig selv, uforudsigelig, altid der for mig. Disse 

spørger jeg herefter ind til.) 

”Kan du fortælle mig et konkret eksempel på, hvor du oplevede at katten var din ven?” 

Ja. Der var en dag, hvor jeg var alene en aften efter arbejde. Her kom katten op til mig, og 

lagde sig hos mig. Og bare lå der ved siden af mig. Jeg følte mig glad og holdt af imens… 

”Du følte dig holdt af…?” 

Ja ,det føles som… 

Og herefter fortsætter jeg måske med at spørge dybere ind til emnet ”ven” med 

udgangspunkt i det du siger, eller fortsætter med de andre begreber. På denne måde er 

interviewet styret af samtalen under interviewet. 

  

EKSTRA forslag til oplevelser: 
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Andre eventuelle oplevelser:  

a) fortæl mig om en oplevelse, hvor du blev nærværende.  

b) fortæl mig om en oplevelse, hvor du udøvede nærvær, hvor nærvær havde en betydning. 

c) fortæl mig om en oplevelse med nærvær, hvor dine kollegaer havde en betydning. 

d) fortæl mig om en oplevelse med nærvær, hvor omstændighederne, rammer, vilkår havde 

betydning? 

e) fortæl mig om en oplevelse af nærvær, hvor patienten havde en betydning. 

 

Andre indholdsspørgsmål om nærvær, der eventuelt kan stilles som uddybende spørgsmål 

undervejs: 

i) Hvad er nærvær for dig? 

j) Hvordan er man nærværende? 

k) Hvordan bliver man (god til at være) nærværende? 

l) Hvordan opleves det at være nærværende?  

a. Og hvordan opleves det at være nærværende i relation til 

patienten? 

m) Hvordan udøver man nærvær? 

n) Hvad gør du når du udøver nærvær? 

o) Hvilken betydning har det haft for dig og for dine klienter, at du har 

udøvet nærvær? 

p) Hvilke udfordringer oplever du eller har du oplevet i forhold til at 

udøve nærvær?  

q) Hvad kan du gøre når du er nærværende, som du ikke kan når du er 

det modsatte af nærværende? 
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