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KANDIDATUDDANNELSE I SYGEPLEJE 

 

Resumé  

Titel: ”Som et es i ærmet”. En interviewundersøgelse af sygeplejerskers kontakt med 

pårørende på en Fælles Akut Modtagelse (FAM). 

Formålet med dette studie er at klarlægge, hvordan sygeplejersker oplever kontakten med 

patienternes pårørende under en indlæggelse på en FAM. Studiet er udført indenfor 

rammerne af det kvalitative forskningsinterview med afsæt i en hermeneutisk 

referenceramme. Analysemetoden er en kombineret teori og datastyret kvalitativ 

indholdsanalyse. Fundene viser sig i form af tre tværgående temaer: Pårørendeinddragelse 

som et middel. På systemets præmisser. Idealer og virkelighed. På den ene side oplever 

sygeplejerskerne de pårørende, der stiller spørgsmål til plejen og behandlingen, som en 

ressource – et es i ærmet, mens der på den anden side tilsyneladende eksisterer uskrevne 

regler i afdelingen, der potentielt kan animere til ulighed. Studiet identificerer en række 

opmærksomhedspunkter, som vil kunne indgå i videre forskning samt i implementeringen af 

konkrete initiativer rettet mod forbedret inddragelse af patienternes pårørende. 

  



Abstract 

Title: “Like an ace up the sleeve” An interview study of nurses’ contact with relatives in an 

emergency ward (in Danish FAM). 

The objective of this study is to clarify how nurses experiences contact to the patient’s 

relatives during an admission in an emergency ward. 

The study has been conducted within the framework of qualitative research based on a 

hermeneutic frame of reference. The method of analysis is a combined theory and data 

controlled qualitative content analysis. The findings appear in the form of three crosscutting 

themes: Relatives involvement as a means. On the premises of the system. Ideals and reality. 

On the one hand, the nurses experience relatives, who raise questions concerning care and 

treatment, as a resource – an ace up the sleeve, while on the other hand, unwritten rules 

seem to exist on the ward, which potentially can encourage inequality. The study identifies a 

set of points- of- notability, which could be incorporated into further research and the 

implementation of concrete initiatives directed at improved involvement of the patients´ 

relatives. 
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1 Indledning 

”Borgerens sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen” sådan lød overskriften på en storstillet 

hensigtserklæring udsendt i foråret 2015 af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og 

en lang række andre aktører (Danske Regioner 2015). Rapporten er blot én i rækken af politiske 

udmeldinger, der understreger det faktum, at der aktuelt i Danmark er et stort politisk fokus på 

øget patient- såvel som pårørendeinddragelse (Regeringen 2014, Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse 2014, Regeringen 2013, Danske Regioner 2015, Videnscenter for Brugerinddragelse i 

Sundhedsvæsenet 2014a, Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 2015). 

”Pårørende kan redde liv” var det klare budskab allerede i 2011, da Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed (DSfP) med kampagnen ”Klædt på som pårørende” direkte adresserede en appel 

til patienternes pårørende om at stille spørgsmål til de sundhedsprofessionelle og dermed indgå 

som aktører i arbejdet for øget patientsikkerhed (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Trygfonden 

2011). En kampagne, som senere er blevet fulgt op af en lang række andre initiativer fra DSfP 

(Dansk Selskab for Patientsikkerhed a, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Trygfonden 2012).  

I dette speciale arbejdes der imidlertid ud fra en antagelse om, at det ikke altid er så let for de 

pårørende at stille spørgsmål til de sundhedsprofessionelle og dermed imødekomme de politiske 

idealer og mål om øget deltagelse. Udfordringen kan bl.a. være skjulte normer for, hvornår det er 

bedst at spørge, hvad det er bedst at spørge om og ikke mindst hvordan det er bedst at spørge. 

Denne antagelse peger i retning af en potentiel risiko for, at nogle pårørende har større held med 

at stille spørgsmål, og komme i dialog med de sundhedsprofessionelle, end andre. Et paradoks, der 

i sidste ende kan medvirke til social ulighed i sundhed. 

Formålet med dette speciale er at klarlægge, hvordan sygeplejersker oplever kontakten med 

patienternes pårørende under en indlæggelse på en akut - somatisk hospitalsafdeling. Et særligt 

sigte vil være kontakten med pårørende, der stiller spørgsmål til plejen og behandlingen og 

hvordan sygeplejersker oplever og behandler disse spørgsmål. Hensigten er at blive i stand til at 

formulere en række opmærksomhedspunkter for praksis. De identificerede 

opmærksomhedspunkter vil potentielt kunne indgå i videre forskning på området samt i 

udviklingen og implementeringen af konkrete initiativer rettet mod øget pårørendeinddragelse. 
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2 Baggrund 

Professor i pædagogik og uddannelsesforskning, Katrin Hjort fra Syddansk Universitet tegner i 

artiklen ”Det affektive arbejde” konturerne af en fremtid, hvor det ser ud til at blive vigtigt at have 

handlekraftige pårørende, der på et velinformeret og sagligt grundlag kan være med til at sikre 

den enkeltes adgang til velfærd – access to exellence (Hjort 2014). Både patienter, pårørende og 

sundhedsprofessionelle vil, ifølge Hjort, blive aktører i dette scenarie, som hun associerer med en 

opdeling af et A og et B hold, der potentielt kan medvirke til social ulighed i sundhed (ibid.). I 

artiklen skriver Hjort bl.a.: ”Hvis du vil klare dig godt i velfærdsverdenen, så gælder det om at være 

handlekraftig, fysisk og psykisk – ”du skal være rask for at være syg”. Men det er også vigtigt at 

kunne ”tale for sin syge moster”, dvs. på et velinformeret og sagligt grundlag at kunne 

argumentere for sin sag…”(Hjort 2014 S.16). Hjorts fremskrivninger tager grundlæggende afsæt i 

bevægelsen fra den klassiske nordiske velfærdsstat til den såkaldte Konkurrencestat, som den er 

beskrevet af professor i økonomi ved Copenhagen Business School Ove Kaj Pedersen (OKP) 

(Pedersen 2014, Pedersen 2011 S.275-316). Logikken i Konkurrencestaten betyder, ifølge OKP, at 

den enkelte borger i øget grad forpligtes til at mobilisere egne ressourcer og dermed generere en 

gevinst for fælleskabet og en styrkelse af den samlede konkurrenceevne (ibid.). OKP taler bl.a. om 

det etiske øjeblik og indrammer således, på linje med Hjort, det krydspres mellem øgede 

effektiviseringskrav og efterspørgslen på kvalitet, som Konkurrencestaten ser ud til at placere bl.a. 

sundhedsprofessionelle i (Hjort 2014, Pedersen 2014, Pedersen 2011 S.275-316).  

Adjunkt og ph.d. Mari Holen fra Roskilde Universitet beskriver, på baggrund af sin ph.d. afhandling 

fra 2011, hvordan hospitalet ikke kan betragtes som en neutral ramme for mødet mellem 

patienter og sundhedsprofessionelle og dermed for realiseringen af de højt prioriterede politiske 

målsætninger om lighed og medinddragelse (Holen 2011, Holen 2013). Holen beskriver bl.a., 

hvorledes det at være passende aktiv er det nutidige ideal for gode patienter og hun peger 

dermed, ligesom Hjort, på en potentiel fare for ulighed hos de patienter, der ikke kan leve op til 

dette ideal (Hjort 2014, Holen 2011, Holen 2013). Holen sætter, kun i begrænset omfang, direkte 

fokus på patienternes pårørende, mens hendes fund dog i høj grad også synes at være 

interessante, i forhold til pårørende, som måske i lignende grad positioneres af de 

sundhedsprofessionelle. 
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Økonom Erik Riiskjær beskæftiger sig i bogen: ”Patienten som partner” fra 2013, på forskellige 

logikker, der præger rammerne i det moderne sundhedsvæsen og som han mener giver 

udfordringer for alle aktører i sundhedsvæsenet (Riiskjær 2014). Riiskjær beskriver et 

sundhedsvæsen, som er præget af organisationsideer, som spænder ben for systematisk 

patientinddragelse ved at klemme patienter, der ikke passer ind i den herskende tankegang (ibid.). 

Bogens omdrejningspunkt er organisationsideer, der udspringer af de fire rationaler: Offentlig 

styringslogik, markedslogik, lægeprofessionslogik og plejelogik (ibid.). Riiskjær tegner, i tråd med 

Hjort og Holen, et billede af et sundhedsvæsen, som skelner mellem idealpatienter og ”de andre”, 

der ikke passer ind i systemets rammer og målsætninger (Hjort 2014, Holen 2011, Holen 2013, 

Riiskjær 2014). 

To danske undersøgelser, gennemført af Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet i 

2013 og 2014 (ViBIS) dokumenterer, sammen med en lignende europæisk undersøgelse fra 2012, 

hvorledes de sundhedsprofessionelle tilsyneladende er positivt indstillede overfor øget 

patientinddragelse, men mangler en homogen forståelse af betydningen af patientinddragelse 

(Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 2014b, Videnscenter for 

Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 2014c, European Commission 2012). Denne mangel på en 

fælles forståelse medfører ifølge ViBIS begrænsede muligheder for en systematisk praksis på 

området (ibid.). 

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) følger i 2015 op 

på ViBIS´ konklusioner og præsenterer, på baggrund af en kvalitativ interviewundersøgelse, 

frontpersonalets erfaringer med at sætte borgeren i centrum (Brorholt, Nielsen et al. 2015).  

Rapporten dokumenterer ligeledes personalets positive indstilling til patientinddragelse, men 

peger samtidig på en lang række paradokser og barrierer på området. KORA opsummerer med 

rapporten frontpersonalets prioritering af fem centrale indsatspunkter: Ledelse og organisation. 

Strukturelle forhold og tilgængelighed skal fungere smidigt. Brug patientens feedback. 

Kompetenceudvikling i konkrete teknikker og artefakter. Styrkelse af arbejdsglæden (ibid.). 

Sammenskrives de af ViBIS og KORA påviste udfordringer og barrierer, i forhold til en systematisk 

inddragelse af patienter og pårørende, med både Hjorts, Holens og Riiskjærs konklusioner, styrkes 
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antagelsen om, at en lang række barrierer, på trods af de sundhedsprofessionelles positive 

intentioner, kan udfordre kontakten mellem sygeplejersker og patienternes pårørende. 

Tidligere national såvel som international forskning peger ligeledes på, at kontakten mellem 

patienternes pårørende og de sundhedsprofessionelle kan være præget af udfordringer, der bl.a. 

kan medvirke til en eksklusion af de pårørende, der ikke deler personalets oplevelse af 

virkeligheden. 

Tilbage i 2000 beskrev Allen således i artiklen ”Negotiating the role of expert carers on an adult 

hospital ward” med udgangspunkt i et etnografisk studie, hvordan pårørende og personale 

forhandlede om plejen på en medicinsk afdeling (Allen 2000). Allen beskrev, på baggrund af sine 

fund, hvorledes såkaldte expert carers udfordrede personalets oplevelse af kontrol, truede med at 

underminere deres professionelle identitet og derfor blev ekskluderet af sygeplejerskerne (ibid.). 

Söderström et al. beskrev i en artikel i 2006 et kombineret kvalitativt interview- og 

observationsstudie af interaktionen mellem pårørende og personale på en intensiv afdeling i 

Finland (Söderström, Saveman et al. 2006). Söderström et al. fandt bl.a. tegn på, at der i 

afdelingen var en slags kode, som de pårørende var nødt til at knække for at passe ind (ibid.). 

Karen Marie Dalgaard indrammede lignende udfordringer, da hun på i sin ph.d. afhandling fra 

2007 beskrev, hvorledes samarbejdet mellem patienterne, de pårørende og personalet i et såkaldt 

triadisk samspil kunne udvikle sig i forskellige retninger afhængigt af, hvordan de tre parter 

forholdt sig til hinanden (Dalgaard 2008, Dalgaard 2007). Den ekskluderende splittede triade endte 

typisk, ifølge Dalgaard, med en eksklusion af de pårørende, der ikke delte sygeplejerskernes 

oplevelse af virkeligheden (ibid.). 

Fund og resultater fra andre forskningsundersøgelser tyder videre på, at nogle patienter og 

pårørende er bevidste omkring disse tilsyneladende uskrevne koder og regler for kontakten 

mellem pårørende og sundhedsprofessionelle. En kvalitativ undersøgelse af pårørendes 

forventninger og behov for medinddragelse i patienters indlæggelsesforløb, viste tilbage i 2007 

bl.a. tegn på, at pårørende oplevede at være i vejen for sygeplejerskerne, ligesom de oplevede, at 

personalets afvisende attitude var en hæmmende faktor for medinddragelse (Enheden for 

Brugerundersøgelser 2007). 
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I 2014 viste endnu en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse, gennemført af Enheden for 

Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af DSfP, desuden tegn på, at nogle patienter var 

bevidste om disse mulige samarbejdsproblemer mellem deres pårørende og de 

sundhedsprofessionelle (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2014a, Enhed for Evaluering 

og Brugerinddragelse 2014b). Fund fra den kvalitative undersøgelse viste således, at patienterne 

bl.a. var bange for at blive stemplet, som besværlige samt var bange for, at deres pårørende skulle 

stille spørgsmål, som skabte et dårligt forhold til personalet (Enhed for Evaluering og 

Brugerinddragelse 2014a). Som en informant udtalte: “… og når de gik, så skulle jeg være alene 

med plejepersonalet. Jeg havde set, hvordan plejepersonalet kunne udøve deres magt. Jeg var 

bange for, at de ville blive sure på mig. Når jeg gik ud på gangen, så forsvandt plejepersonalet fra 

gangen eller kiggede ned i gulvet” (ibid. S.11). 

Rapporten ”Vejen til en bedre behandling” udgivet af DSfP og Trygfonden i 2014, beskriver på 

baggrund af en kvalitativ undersøgelse, hvordan de sundhedsprofessionelle selv agerer, når de 

ønsker at påvirke kvaliteten og fremdriften, i deres eget eller deres pårørendes sygdomsforløb, i 

en positiv retning (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Trygfonden 2014). Udsagn fra denne 

undersøgelse vidnede bl.a. om, at nogle af informanterne havde oplevet et behov for at 

præsentere sig som sundhedsprofessionelle for at blive hørt (ibid.).  

 

Ph.d. Tove Lindhardt præsenterede i sin afhandling ”Collaboration between relatives of frail 

elderly patients and nurses in acute hospital wards” fra 2007 fund og resultater fra sine studier af 

samspillet mellem ældre patienter og plejepersonalet i hospitalsafdelinger. Afhandlingen byggede 

på fire forskningsarbejder med hver deres perspektiv på det overordnede spørgsmål (Lindhardt 

2007, Lindhardt, Bolmsjö et al. 2006, Lindhardt, Nyberg et al. 2008b, Lindhardt, Nyberg et al. 

2008a, Lindhardt 2008). I studiets anden undersøgelse undersøgte Lindhardt, i et kvalitativt 

perspektiv, samarbejdet mellem pårørende og personale (Lindhardt, Rahm Hallberg et al. 2008). 

Undersøgelsen omfattede interviews med seks sygeplejersker og to social og sundhedsassistenter 

og studiet tog således afsæt de sundhedsprofessionelles perspektiv (ibid.). Hovedtemaet i dette 

studie var: ”Mødet med pårørende – at være fanget mellem idealer og praksis”, som viste sig at 
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være en ubevidst værdikonflikt hos deltagerne (ibid.). Kort sagt gik denne konflikt ud på, at 

samspillet, med de pårørende, var præget af et sæt holdninger, som harmonerede med fagets 

idealer og et sæt modsatrettede holdninger, der styrede den gældende praksis (ibid.). De 

sundhedsprofessionelle delte patienternes pårørende i to grupper: De nemme, som blev betegnet 

som realistiske og de besværlige, som var uenige med personalet og som stillede spørgsmål (ibid.). 

Sidstnævnte gruppe blev forsøgt undgået af personalet (ibid.). Tilsyneladende eksisterede der i 

afdelingen uskrevne regler for de pårørende.  Reglerne handlede om, hvornår og i hvor lang tid, 

man kunne forstyrre personalet, hvilke typer af spørgsmål, der blev anset som passende samt 

regler for, hvornår de pårørende kunne gå ind på patientstuen (ibid.). Patienternes pårørende 

blev, i den daglige praksis, betragtet som passive modtagere af information, ligesom personalet 

overordnet havde en forventning om, at de pårørende underordnede sig personalets rutiner og 

forventninger (ibid.).  

Senest har ph.d. Connie Bøttcher Berthelsen i forbindelse, som en del af sit ph.d.studie, på 

lignende vis undersøgt kontakten mellem patienternes pårørende og de sundhedsprofessionelle i 

forbindelse med ældre patienter i accelererede patientforløb. På baggrund af et grounded theory 

studie gennemført i 2010-2011 blev teorien Maintaining Unity således genereret. Teorien bidrager 

med viden om de pårørendes stærke ønske om at udgøre en støtte for den ældre patient i løbet af 

et accelereret patientforløb (Berthelsen Bøttcher, Lindhardt et al. 2014b). Studiets fund pegede 

bl.a. på, at de pårørende var bevidste om at udvise en adfærd, der både passede til patienternes 

behov og til personalets regler (ibid.). Berthelsen et al. taler bl.a. om adapting mode, som 

beskriver de pårørendes adfærd i forhold til personalet (ibid.). Vægten bliver lagt på strategier i 

forhold til accepting, assiting og adjustning. Disse forskellige adfærdsstrategier udgør en del af de 

pårørendes overordnede forsøg på at passe ind i personalets regler (ibid.).  

Artiklen ”Inhibiting Interference – a grounded theory of health professional´s pattern of 

behavoiour related to the relatives of older patients in fast-track treatment programmes” 

beskriver ligeledes en del af Connie Bøttcher Berthelsens ph.d studie - et kvalitativt studie fra 

2010-2011. På baggrund af dels observationsstudier og interviews genererede Berthelsen et al. en 

teori om de sundhedsprofessionelles handlemønstre i relation til pårørende til ældre patienter i 

accelererede forløb (Berthelsen Bøttcher, Lindhardt et al. 2014a). Den overordnede konklusionen i 
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dette studie var, at der var risiko for, at sygeplejerskerne ekskluderede pårørende, der ikke 

bakkede op omkring principperne i det accelererede forløb og sygeplejerskerne på den måde 

afskar de pårørende fra at udgøre en ressource for patienten (ibid.). 

3 Afgrænsning 

3.1 Hvad ved vi om emnet  

 Med afsæt i baggrundsafsnittet kan det udledes, at vi ved følgende om emnet: 

 Der er stigende politiske krav til de pårørendes aktive deltagelse i plejen og behandlingen. 

Herunder, at de i f.eks. kampagner fra DSfP udnævnes til betydningsfulde aktører i forhold 

til patientsikkerheden (Danske Regioner 2015, Regeringen 2013, Regeringen 2014, 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2014, Dansk Selskab for Patientsikkerhed a, Dansk 

Selskab for Patientsikkerhed, Trygfonden 2011, Videnscenter for Brugerinddragelse i 

Sundhedsvæsenet 2015). 

 Ændringer i samfundsstrukturen kan potentielt medføre udfordringer i forhold til ulighed i 

sundhed (Hjort 2014, Pedersen 2014, Pedersen 2011). 

 Hospitalet udgør tilsyneladende ikke en neutral ramme for kontakten mellem pårørende 

og sundhedsprofessionelle, som bl.a. ikke har en homogen forståelse af, hvad 

patientinddragelse er (Holen 2011, Holen 2013, Brorholt, Nielsen et al. 2015, Riiskjær 2014, 

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 2014b, Videnscenter for 

Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 2014c, European Commission 2012). 

 Samspillet mellem personalet og de pårørende kan være problematisk og der er risiko for 

at nogle pårørende ekskluderes af personalet, fordi de ikke deler de 

sundhedsprofessionelles opfattelse af virkeligheden og dermed kategoriseres som 

besværlige og krævende (Allen 2000, Dalgaard 2007, Dalgaard 2008, Berthelsen Bøttcher, 

Lindhardt et al. 2014a). 

 Pårørende kan opleve, at de er afhængige af at være på god fod med personalet og tilpasse 

sig systemet og de eksisterende regler og koder (Söderström, Saveman et al. 2006, 

Berthelsen Bøttcher, Lindhardt et al. 2014b, Enheden for Brugerundersøgelser 2007, Dansk 
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Selskab for Patientsikkerhed, Trygfonden 2014, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 

2014a). 

 De sundhedsprofessionelle oplever, at det er problematisk at samarbejde med pårørende, 

der er uenige med dem og dermed potentielt truer med at underminere deres fagidentitet 

samt f.eks. procedurerne og reglerne i et accelereret patientforløb. Personalet kan 

ligeledes opleve at være klemt mellem idealer og gældende praksis (Lindhardt, Rahm 

Hallberg et al. 2008). 

 

3.2 Hvad ved vi ikke om emnet 

Noget tyder på, at antagelsen om, at det ikke altid er så let for patientens pårørende at stille 

spørgsmål til de sundhedsprofessionelle er relevant at undersøge nærmere. En undersøgelse af 

relationen eller kontakten mellem to aktører, hér sygeplejersker og pårørende, bør ideelt set 

omfatte forskellige perspektiver samt en undersøgelse af den kontekst, som indrammer relationen 

mellem de to aktører. I nærværende studie vil kontakten mellem sygeplejersker og pårørende 

imidlertid, af hensyn til studiets omfang, primært blive undersøgt på baggrund af 

sygeplejerskernes perspektiv. 

Gennemgangen af tidligere studier giver anledning til fortsat at antage, at kontakten mellem 

sygeplejersker og pårørende kan være præget af udfordringer. Dele af den foreliggende viden, 

omkring denne problemstilling må imidlertid betragtes som potentielt forældede. Undersøgelsen, 

beskrevet af Berthelsen et al. tilbage i 2010-2011, er den nyeste inkluderede reference, der tager 

forskningsmæssigt afsæt i de sundhedsprofessionelles perspektiv. Dette studie undersøger 

kontakten mellem sundhedsprofessionelle og pårørende til en særlig patientgruppe – ældre 

ortopædkirurgiske patienter i accelererede forløb. Det kunne således være interessant dels at 

undersøge, om det intensive politiske fokus på inddragelsen af pårørende har påvirket 

sygeplejerskers oplevelser af kontakten med patienternes pårørende siden 2010-2011, ligesom 

det kunne være interessant at undersøge problemstillingen i en anden kontekst. Ligeledes kunne 

det være interessant at se mere generelt på gruppen af pårørende og således ikke kun rette fokus 

mod pårørende til ældre hospitalsindlagte patienter.  
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Konteksten – En Fælles Akut Modtagelse (FAM) er valgt, fordi intentionerne for og tænkningen 

bag FAM på flere måder repræsenterer mange af de forandringsprocesser, som generelt gør sig 

gældende i det danske sundhedsvæsen generelt set (Antonsen 2014). Et særligt sigte vil, i denne 

undersøgelse, være kontakten med pårørende, der stiller spørgsmål til plejen og behandlingen 

samt hvordan disse spørgsmål opleves og behandles af sygeplejerskerne. 

4 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående afgrænsning arbejdes der videre med følgende konkrete 

problemformulering. 

Hvordan oplever sygeplejersker kontakten med pårørende, der stiller spørgsmål til plejen og 

behandlingen, under indlæggelse på en Fælles Akut Modtagelse (FAM) 

 

4.1 Uddybning af centrale nøgleord  

Kontakten: Forstås som en overordnet betegnelse for al interaktion, kommunikation og 

samarbejde mellem de to parter. Jævnfør alle kontakter mellem sygeplejerskerne og de pårørende 

lige fra den flygtige kontakt på gangen til den mere indgående relation. 

Pårørende: Voksne pårørende (+ 18 år) til voksne patienter (+18 år).  

Spørgsmål: Dækker her over alle spørgsmål stillet af patienternes pårørende. Dette ud fra en 

overbevisning om, at det er sygeplejerskernes oplevelse af spørgsmålet, der vil være afgørende 

for, i hvilken grad spørgsmålet f.eks. opleves som kritisk.  

  

4.2 Forskningsspørgsmål 

Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af følgende forskningsspørgsmål: 

 Hvordan oplever sygeplejersker kontakten med patienternes pårørende og hvad er 

betydningsfuldt for sygeplejersker i denne kontakt 
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 Hvorledes oplever og forholder sygeplejersker sig til pårørende, der stiller spørgsmål til 

plejen og behandlingen 

 Hvordan beskriver sygeplejersker henholdsvis nemme og besværlige pårørende 

 Hvilken rolle tænker sygeplejersker, at patienternes pårørende skal have i afdelingen 

5 Metode 

I dette afsnit redegøres for studiets teoretiske og metodiske valg således, at læseren har mulighed 

for at forstå det perspektiv, det aktuelle undersøgelsesområde ses ud fra. 

 

5.1 Videnskabsteoretisk perspektiv 

Som inspiration for det overordnede videnskabsteoretiske perspektiv, tages der grundlæggende 

afsæt i Hans-Georg Gadamers udlægning af en filosofisk hermeneutik og det vil således være i 

denne forståelsesramme, at viden om sygeplejerskers oplevelser af kontakten med pårørende, der 

stiller spørgsmål til plejen og behandlingen, skal forstås (Dahlager, Fredslund 2012, Fribjerg, Öhlen 

2014, Gadamer 2007). 

Mulighederne for at tolke og forstå tager særligt afsæt i Hans-Georg Gadamers forståelse af den 

hermeneutiske cirkel, som en forståelsesproces præget af en dialektisk bevægelse mellem 

enkeltdelene og helheden (Gadamer 2007, Fribjerg, Öhlen 2014, Dahlager, Fredslund 2012). 

Menneskets historicitet spiller, ifølge Gadamer, en afgørende rolle for den enkeltes forståelse af 

noget nyt og menneskets forforståelse og fordomme er dermed en afgørende betingelse for 

overhovedet at kunne forstå (ibid.). Gadamer bruger begrebet horisont til at beskrive den 

rækkevidde, hvorfra den enkelte forstår og han beskriver, hvorledes horisontsammensmeltning 

foregår, når både forskelle og ligheder erkendes (ibid.). Håndteringen af vores forforståelse, og 

gensidigheden mellem forforståelse og forståelse, er ikke kun et menneskeligt grundvilkår, men 

ligeledes et interessant og relevant element i en metodisk sammenhæng (Dahlager, Fredslund 

2012).  
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5.2 Forforståelse og forståelsesramme 

En konsekvens af studiets afsæt i Gadamers filosofiske hermeneutik er således et behov for at 

erkende og håndtere min egen forforståelse i forhold til dette studies tema (Gadamer 2007, 

Fribjerg, Öhlen 2014, Dahlager, Fredslund 2012). Forforståelse betyder, i denne sammenhæng, 

både min videnskabsetiske referenceramme, den metodiske tilgang samt ekspliciteringen af de 

antagelser, som mit studie tager udgangspunkt i (ibid.). At jeg er uddannet sygeplejerske, og 

desværre også selv pårørende til en far der er kronisk syg af Parkinsons sygdom, påvirker desuden 

min forståelseshorisont. Rollerne som sygeplejerske og pårørende har således givet mig erfaringer, 

som uundgåeligt påvirker min forforståelse. En erkendelse og eksplicitering af denne 

forståelseshorisont er derfor også essentiel for min erkendelsesproces samt for læserens mulighed 

for at vurdere og forstå de præsenterede fortolkninger og studiets samlede metodiske kvalitet. For 

at være i stand til at arbejde med en både kritisk og åben tilgang til alle faserne i dette studie 

valgte jeg inden opstarten af denne undersøgelse at konsultere en narrativ coach. Denne samtale 

katalyserede udvidelsen af min forforståelseshorisont. For yderligere at skærpe min åbenhed 

overfor nye erkendelser har jeg ligeledes, løbende igennem arbejdsprocessen, søgt at diskutere 

tanker, ideer, fund og konklusioner med min vejleder, mine medstuderende og med 

sygeplejefaglige kollegaer. 

6 Søgestrategi 

For at undersøge den eksisterende viden på området, samt for at foretage en relevant og 

transparent afgræsning frem mod studiets endelige problemformulering, blev der foretaget dels 

en ustruktureret informationssøgning og dels en systematisk litteratursøgning i perioden februar-

maj 2015 (Lund, Juhl et al. 2014, Jesson, Matheson et al. 2011). For at sikre, at de gennemførte 

søgninger var tilstrækkeligt dækkende, blev der løbende i søgeprocessen søgt vejledning hos en 

forskningsbibliotekar. 

Den ustrukturerede informationssøgning blev foretaget med henblik på også at afdække såkaldt 

grå litteratur samt diverse policy-dokumenter i udvalgte, relevante interesseorganisationers 

databaser (Tabel 1). 
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Tabel 1. Søgestrategi for den ustrukturerede søgning. 

Den systematiske litteratursøgning blev foretaget med engelske søgeord, som blev formuleret 

med afsæt i allerede kendt viden i forhold til det overordnede interesseområde. MeSH 

termer/Cinahl Headings blev anvendt, hvor det var muligt (Tabel 2). 

Bloksøgning, med anvendelse af de boolske søgeoperatorer OR/AND, var den foretrukne 

søgestrategi, da denne søgestrategi optimerede overblikket over søgeprocessen samt over den 

efterfølgende afrapportering (Lund, Juhl et al. 2014). Der blev desuden suppleret med 

emneordssøgninger og fritekstsøgninger (ibid.). Nedenstående blokke blev, ved hjælp af 

søgeoperatoren AND, kombineret på forskellige måder i de valgte databaser (Bilag 1,2,3).  
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Tabel 2. Søgestrategi for den strukturerede søgning. 

Den internationale database PubMed. blev valgt, fordi den er meget omfangsrig og både dækker 

det medicinske og det sygeplejefaglige område (Lund, Juhl et al. 2014). Alle artikler i PubMed er 

videnskabelige og peer-reviewed (Bilag 1).  Desuden blev der søgt i Cinahl, som er en database, 

der oprindelig er udviklet til sygeplejefaglig litteratur og derfor er særdeles relevant for dette 

studies interesseområde (ibid.) (Bilag 2). Søgninger i de internationale databaser PubMed og 

Cinahl blev suppleret med søgninger i SveMed+, som særlig præsenterer tidsskriftslitteratur i en 

udpræget skandinavisk vinkel (ibid.)(Bilag 3). 
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Tabel 3. Inklusions og eksklusionskriterier. 

 

 

Figur 1. Udvælgelsesprocessen. 

5 strukturerede søgninger 
resulterede i 865 hits. 

Abstracts skimmes ved 
samtlige artikler. 

18 artikler læses som 
fuldtekst 

Øvrige artikler 
ekskluderes på baggrund 

af de formulerede 
eksklusionskriterier 

7 artikler inkluderes  
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Syv artikler danner, sammen med i forvejen kendte referencer, studiets teoretiske fundament. De 

øvrige hits blev ved en gennemgang af abstracts og udvalgte fuldtekster, ekskluderet på baggrund 

af de formulerede eksklusionskriterier (Tabel 3) (Figur 1) (Bilag 1,2,3).  

Det samlede teoretiske fundament var styrende for formuleringen af studiets problemformulering, 

forskningsspørgsmål, analyseramme og interviewguide. 

7 Interview som metode 

7.1 Interview  

Studiets problemformulering, og tilhørende forskningsspørgsmål, var afgørende for valg af metode 

i det videre undersøgelsesarbejde.  

Det kvalitative interview er egnet til at få adgang til at høre om informanternes oplevelser og 

holdninger, hvorfor det syntes oplagt at besvare de formulerede spørgsmål, omkring 

sygeplejerskers oplevelse af kontakten til patienternes pårørende, ved hjælp af denne metode 

(Kvale, Brinkmann 2009, Danielson 2012).  

 

7.2 Afdelingen og de seks informanter 

Studiet blev gennemført på en FAM, hvor den gennemsnitlige liggetid i 2014 var 1,1 dag og hvor 

68 % af patienterne bliver udskrevet direkte til hjemmet. Afdelingen modtager akut syge 

patienter, som er henvist fra egen læge eller vagtlægen og har behov for indlæggelse og 

behandling. Den maksimale indlæggelsestid er 48 timer, hvorefter patienten udskrives eller 

overflyttes til en anden relevant sengeafdeling. Kerneopgaven på FAM er afklaring af de indlagte 

patienter. Hvad fejler de, hvor syge er de, hvilken plan skal gennemføres og hvor hurtigt skal det 

gå? Den centrale aktør i denne afklaring er lægen, der lægger en behandlingsplan og træffer de 

afgørende beslutninger (Antonsen 2014). Indlæggelsen på FAM sker akut og vil for mange 

patienter og pårørende være kendetegnet af uvished, utryghed og uro omkring det videre forløb. 

Netop disse konditioner gør konteksten særlig interessant, i forhold til det aktuelle fokus for dette 

studie, idet en sådan situation naturligt kan udløse en del spørgsmål bl.a. fra patienternes 
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pårørende. FAM modtager patienter i alle aldre og med forskellige former for akutte 

sygdomsbilleder. Opretholdelse af flow i patientforløbene er højt prioriteret både af økonomiske 

og faglige grunde, hvilket er en præmis, der således kendetegner kulturen omkring både patienter 

og personale på FAM (ibid.).  

I studiet blev i alt seks sygeplejersker interviewet og som gatekeeper, i forhold til udvælgelsen af 

de seks informanter, valgte jeg kliniklederen på FAM. Kliniklederen blev pr. brev bedt om at 

udvælge seks informanter gerne på baggrund af maksimal variation i forhold til køn, alder, antal 

uddannelsesår samt anciennitet i afdelingen (Patton 2002 S. 234-235) (Bilag 4). På baggrund af et 

fælles oplæg på et personalemøde, samt en kort skriftlig information om studiet, etablerede 

Kliniklederen den indledende kontakt til de seks sygeplejersker, der udviste interesse for at 

deltage (Bilag 5) Allerede indenfor få dage fik jeg navnene på de seks informanter tilsendt pr. mail, 

hvorfor jeg formoder, at udvælgelsen foregik uproblematisk. Den faktiske udvælgelsesprocedure 

må, til trods for intentionen om maksimal variation, betegnes som tilfældig (Patton 2002 S.234-

235). 

De seks sygeplejersker er i selve afrapporteringen navngivet ved hjælp af pseudonymnavne, 

ligesom de både omtales som sygeplejerskerne og informanterne. På baggrund af få informanter, 

og for at tilstræbe maksimal anonymisering, angives udvalgte karakteristika ikke ved hjælp af 

præcise numeriske angivelser, men ved hjælp af intervaller. Det bør bemærkes, at samtlige 

informanter taler dansk og er kvinder. (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Præsentation af informanter samt varighed af interviews. 
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7.3 Min rolle som interviewer 

Forholdet mellem interviewer og informant beskrives som et asymmetrisk magtforhold, hvilket 

stillede høje krav til min roller som interviewer (Kvale, Brinkmann 2009 S.50). Som interviewer 

havde jeg således bl.a. ansvar for, at informanterne følte sig trygge og havde det godt under selve 

interviewene – kort sagt, at interviewene blev så vellykkede som muligt (Danielson 2012 S.170, 

Tanggaard, Brinkmann 2015a S.33, Kvale, Brinkmann 2009 S.50). Dette ansvar søgte jeg bl.a. at 

imødekomme ved forud for hvert interview at være velforberedt, ligesom jeg under de respektive 

interviews var særdeles bevidst om at udvise en anerkendende og åben tilgang overfor 

informanterne og de holdninger, tanker og oplevelser, som de valgte at dele med mig. Kvale & 

Brinkmann betegner denne bevidste åbenhed for bevidst naivitet og henviser med dette begreb til 

interviewerens åbenhed overfor nye fænomener samt interviewerens bevidsthed omkring egen 

forforståelse (Kvale, Brinkmann 2009 S.48-49). På trods af min delvis teoribundne tilgang til 

studiets overordnede tema hjalp bl.a. min begrænsede viden om hverdagen på en FAM mig i 

forhold til bevarelsen af en åben og nysgerrig tilgang til informanternes udsagn. 

 

7.4 Selve interviewene 

De seks interviews foregik i løbet af marts 2015. Der blev højst foretaget to interviews på én dag 

for på den måde at skabe et frirum til umiddelbar eftertanke. Der blev udvist stor fleksibilitet i 

forhold til de konkrete tidspunkter for interviewene, som således blev tilpasset i forhold til den 

enkelte informants ønsker. Hvert interview blev planlagt til maksimalt at måtte vare én time.  

Denne, på forhånd fastlagte tidsramme, blev lagt af respekt for informanternes øvrige 

planlægning. Fire af de gennemførte interviews foregik i løbet af informanternes arbejdstid, mens 

de sidste to foregik i deres fritid. Sygeplejerskerne bestemte, hvor vi skulle gennemføre 

interviewene og to interviews foregik således på Kliniklederens kontor, to foregik i et samtalerum i 

afdelingen, mens de sidste to foregik i et samtalerum et andet sted på hospitalet. Under samtlige 

interviews indgik afbrydelser fra telefoner og døre, der gik op. Forud for hvert interview blev der 

foretaget en kort briefing i forhold til undersøgelsens formål, indhentning af skriftligt samtykke 

samt praktiske aftaler i forhold til tidsforbrug og optagelse med diktafonen (Kvale, Brinkmann 

2009 S.89). Ligeledes blev der efter hvert interview foretaget en debriefing i forhold til 
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informanternes samlede oplevelse af interviewsituationen samt drøftelser af evt. nyopståede 

spørgsmål fra informanterne (Ibid.).  Jeg oplevede, at stemningen mellem de seks sygeplejersker 

og undertegnede, under samtlige interviews, var behagelig og anerkendende. Efter afslutningen af 

hvert interview nedskrev jeg umiddelbare tanker, refleksioner og observationer i en logbog. Denne 

logbog blev desuden anvendt til løbende, igennem arbejdsprocessen, at indfange tanker og ideer i 

relation til metodiske såvel som indholdsmæssige disponeringer. 

 

7.5 Etiske overvejelser 

Studiet følger ”Etiske retningslinjer for Sygeplejeforskning i Norden” og imødekommer således 

informanternes ret til frivillig deltagelse, informeret samtykke, mundtlig og skriftlig information 

om studiet samt fortrolighed og anonymitet omkring de indsamlede data (Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden 2003) (Bilag 5). Alle informanter deltog frivilligt (Bilag 6). Studiet er ikke 

anmeldt til Videnskabsetisk Komité, i det studiet ikke er af biomedicinsk karakter (De 

videnskabsetiske Komitéer 2013). Studiet er ligeledes ikke anmeldt til Datatilsynet, da det ikke er 

anmeldelsespligtigt jf. Datatilsynets regler for uddannelsesopgaver (Datatilsynet 2015). En 

interviewundersøgelse er både en moralsk og social praksis og jeg har derfor forsøgt løbende at 

medtænke og imødekomme etiske spørgsmål igennem alle studiets faser lige fra emnevalg til den 

praktiske gennemførelse samt i den skriftlige afrapportering (Kjellström 2014 S.463, Kvale, 

Brinkmann 2009 S.79-98). Hensynet til informanternes anonymitet har bl.a. haft høj prioritet, 

hvilket har påvirket udvalgte metodiske dispositioner.  

 

7.6 Interviewguide 

De seks semistrukturerede interviews blev gennemført ved hjælp af en interviewguide, som i dette 

tilfælde blev konstrueret på baggrund af en generel åbenhed overfor det valgte problemområde 

og allerede kendt viden og dermed må betegnes som delvist teoristyret (Bilag 7) (Kvale, Brinkmann 

2009 S.151-162, Tanggaard, Brinkmann 2015a S.37-42). Selve interviewguiden indeholder en 

tematisk såvel som en dynamisk dimension og den blev bygget op omkring fire temaer: 

Sygeplejerskers oplevelse af kontakten med de pårørende. Spørgsmål fra de pårørende. Nemme og 
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besværlige pårørende. Sygeplejerskers mening om pårørendes ideelle rolle i afdelingen. (Bilag 7). 

Interviewguidens fire temaer søgte målrettet at afdække de formulerede forskningsspørgsmål, 

ligesom interviewguiden også indeholdt en række mere åbne spørgsmål og underspørgsmål, som 

blev brugt til at lukke op for informanternes umiddelbare erfaringer med og oplevelse af 

kontakten med patienternes pårørende (Kvale, Brinkmann 2009 S.154-161). Under de enkelte 

interviews blev interviewguidens spørgsmål, jf. guidens dynamiske dimension, understøttet af en 

aktiv lyttende tilgang, der bl.a. konkret udmøntede sig i uddybende, afklarende og opsummerende 

spørgsmål, der havde til hensigt at udfolde sygeplejerskernes oplevelser mest muligt. Disse 

spørgsmål var ikke planlagte, men udsprang af den konkrete situation. For at verificere 

informanternes udsagn blev der også enkelte gange anvendt lukkede spørgsmål (ibid.). 

 

7.7 Transskribering 

Alle interviews blev optaget på en diktafon og efterfølgende transskriberet af undertegnede selv. 

Transskriberingen blev foretaget ordret, ligesom tydelige pauser, latter samt afbrydelser blev 

markeret i teksten. Ikke alle udbrud som f.eks. øh og hmm blev konsekvent medtaget i det 

transskriberede materiale, men kun hvor det blev skønnet betydningsbærende for den samlede 

forståelse og for den videre analyse af tekstens latente indhold. Kommaer og punktummer er 

tilføjet i forbindelse med naturlige pauser samt strategisk i forhold til læsevenligheden af 

materialet. Alle interviews blev, for at optimere gengivelsen, gennemlyttet flere gange både før og 

efter transskriberingen (Kvale, Brinkmann 2009 S.199-210).  

8 Analysemetode 

8.1 Fremgangsmåde 

Analysen af de transskriberede interviews blev gennemført ved hjælp af metoden kvalitativ 

indholdsanalyse, som i forbindelse med dette studie blev anvendt i en kombineret teori og 

datastyret form inspireret af Schreier, Graneheim & Lundman samt flere supplerende kilder (Elo, 

Kyngäs 2008, Graneheim, Lundman 2004, Danielson 2014, Schreier 2012). Der blev arbejdet med 

flere abstraktionsniveauer i tolkningen, som således både sigtede mod en beskrivelse og 

fortolkning af tekstens manifeste såvel som latente indhold (Graneheim, Lundman 2004). 
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Den kvalitative indholdsanalyse blev fundet egnet som metode, fordi den er systematisk og 

transparent og fordi den jf. Schreier tillader en kombination af teori og datastyring (Schreier 2012 

S.89-90). Ligeledes er den kvalitative indholdsanalyse kendetegnet ved at være en fleksibel, 

indholdsfølsom metode, som derfor blev fundet egnet til at afdække en dybere mening i det 

transskriberede interviewmateriale (Elo, Kyngäs 2008). 

Formålet med dette studie var at undersøge sygeplejerskers oplevelse af kontakten med 

patienternes pårørende og den kombinerede teori- og datastyrede indholdsanalyse imødekom 

ambitionen om på den ene side at tage afsæt i eksisterende viden og på den anden side at give 

informanterne stemme og lade den empiriske viden få plads.  

I de seneste årtier har hermeneutikken haft stor indflydelse på den kvalitative indholdsanalyse, 

som således både lægger op til en stringent og systematisk tilgang, men samtidig indeholder 

mange kreative elementer (Danielson 2014 S.318). Analysen af de seks transskriberede interviews 

bærer således også konkret præg af at være en proces, der involverede en stadig bevægelse 

mellem forskellige abstraktionsniveauer i teksten og dermed både kan betegnes som stringent og 

kreativ. 

Den konkrete fremgangsmåde, for udførelsen af den kvalitative indholdsanalyse samt den 

efterfølgende formidling, blev inspireret af følgende tre faser, som de bl.a. er beskrevet af Elo & 

Kyngäs: Forberedelsesfasen, organiseringsfasen samt formidlingsfasen (Elo, Kyngäs 2008) (Bilag 8). 

 

 

 

8.2 Analyseredskab 

Én måde at arbejde med kvalitativ indholdsanalyse på er at have en tydelig model i analysen  

(Schreier 2012 S.80-125) I dette studie blev der således, inspireret af M.Schreier, konstrueret en 

kodningsramme (kaldes herefter analyseredskab), der skulle være med til at sikre høj pålidelighed 

ved tydeligt at eksplicitere og redegøre for analysens forskellige trin (ibid.). (Bilag 9). 

Dette studie var i sit udgangspunkt teoristyret og udarbejdelsen af analyseredskabet blev derfor 

initieret på baggrund af kendt viden fra de referencer, som er præsenteret i baggrundsafsnittet 

(Schreier 2012 S.89-90). Første del af udarbejdelsen af analyseredskabet kan således betegnes 
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som en deduktiv proces (Elo, Kyngäs 2008). Med afsæt i litteraturen fremkom analysens 

hovedkategorier og underaspekter af disse hovedkategorier, som her betegnes koder. Betegnelsen 

kode forstås som en etiket, der kan sættes på den konkrete betydningsbærende enhed og dermed 

udgøre en slags samlebetegnelse. Koderne i dette speciale er både teori og datadrevne (Danielson 

2014). 

Efter endt transskribering blev de transskriberede interviews gennemlæst flere gange for at få en 

fornemmelse for helheden samt for at blive i stand til at færdiggøre analyseredskabet ved hjælp af 

en induktiv forståelse og arbejdsproces (Elo, Kyngäs 2008). Koder, der således ikke allerede 

fremgik af analyseredskabet, på baggrund af teorien, men som trådte frem som betydningsfulde i 

det transskriberede materiale blev nu tilføjet i det allerede eksisterende analyseredskab (Schreier 

2012 S.107-125). 

Herefter blev de meningsbærende enheder, med afsæt i studiets problemformulering samt de 

fastlagte hovedkategorier i analyseredskabet, identificeret og afgrænset og siden kondenseret 

(Graneheim, Lundman 2004) (Bilag 19). 

Der blev, igennem hele analyseprocessen, lagt vægt på at fastholde en stor åbenhed overfor 

tekstens indhold for på den måde at sikre medieringen mellem teori og datastyring og materialet 

blev derfor gennemlæst mange gange i løbet af processen. Udarbejdelsen af analyseredskabet bar 

på den måde i høj grad præg af at indeholde både cirkulære og lineære bevægelser (Schreier 2012 

S.194-218). Den egentlige kodning af de betydningsbærende enheder blev foretaget ved hjælp af 

det færdige analyseredskab (ibid.) (Bilag 10). 

Efter endt kodning, af alle betydningsværende enheder, blev materialet endnu engang 

gennemlæst nu med henblik på at gruppere koder, der lignede hinanden. Dette arbejde var 

ligeledes kendetegnet ved en konstant bevægelse mellem forskellige abstraktionsniveauer samt 

en vedvarende høj grad af ydmyghed overfor den originale tekst. De grupperede koder blev til 13 

kategoriseringer, som herved var en samling af koder, som repræsenterede sider af samme 

fænomen og som, understøttet af citater, udgjorde studiets fund (Elo, Kyngäs 2008, Graneheim, 

Lundman 2004) (Bilag 10). En gennemlæsning af de 13 kategoriseringer resulterede i 

formuleringen af tre tværgående og overordnede temaer. De tre temaer er et udtryk for essensen 
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af de 13 kategoriseringer og de udgør hermed analysens øverste abstraktionsniveau og studiets 

overordnede fund (ibid.). Temaerne præsenteres i forlængelse af studiets fund og danner 

efterfølgende udgangspunkt for den videre diskussion og endelige besvarelse af 

problemformuleringen og de tilhørende forskningsspørgsmål. 

9 Fund 

9.1 Oplevelse af kontakten med patientens pårørende – hvad er betydningsfuldt for 

sygeplejerskerne 

De interviewede sygeplejersker fortalte om forskellige oplevelser af kontakten med patienternes 

pårørende – både de gode og mindre gode. Nogle sygeplejersker syntes, at det var svært at huske 

konkrete oplevelser og foretrak i stedet at tale om deres oplevelser ud fra mere generelle 

erfaringer med pårørende. I sygeplejerskernes fortællinger blev det tydeligt, hvad der var 

betydningsfuldt for sygeplejerskerne i kontakten med de pårørende.  

 

9.1.1 Ærlighed 

Noget tyder på, at sygeplejerskerne betragter ærligheden i kontakten med de pårørende, som 

særlig betydningsfuld. Gensidig ærlighed betragtes tilsyneladende, som et virksomt middel til at 

styrke kontakten med de pårørende samt til at håndtere potentielle konflikter.  

”... jeg synes det er vigtigt at få tingene på bordet, fordi der sker fejl og der sker fejl hver eneste 

dag og også prøve at være ærlig omkring, at jeg vil gøre det allerbedste, jeg kan lige nu, men der 

kan ske fejl og det er fordi, det jo ikke bare hjælper at feje det ind under gulvtæppet”. (Bente). 

• Ærlighed 

 

• Forståelse 

 

• Pårørende som en hjælp 

Sygeplejerskernes oplevelse af 
kontakten med patientens 

pårørende. 
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Sygeplejerskerne er opmærksomme på dilemmaet, i forhold til deres loyalitet mod systemet, men 

finder det alligevel betydningsfuldt at få de pårørende til at forstå, at sygeplejerskerne er 

underlagt et system, som de ikke kan påvirke. 

”Jamen, jeg kan godt finde på at forklare dem, hvordan systemet er. At jeg bare ikke kan gøre 

noget, sådan er det”. (Elisabeth). 

Den gensidige ærlighed spiller tilsyneladende også en rolle i forhold til sygeplejerskernes forsøg på 

at få de pårørende til at passe ind i afdelingen. Sygeplejerskerne finder det således 

betydningsfuldt, at de ærligt siger til de pårørende, hvis de pårørende f.eks. ringer for ofte til 

afdelingen eller hvis de pårørende i øvrigt udviser en adfærd, der anses som uhensigtsmæssig. 

Noget tyder på, at sygeplejerskerne oplever denne form for ærlighed, som en nødvendighed, hvis 

kontakten med de pårørende skal betragtes som en ressource for sygeplejerskerne og for forløbet 

som helhed.  

”Ja, jeg kan godt forstå dem og jeg synes også i det omfang, man kan få forklaret det og få 

kommunikeret, hvad det er, så bliver de en endnu større ressource”. (Anna). 

Ærligheden spiller også en rolle i forhold til sygeplejerskernes forventninger til de pårørende. 

Sygeplejerskerne efterspørger således også ærligheden hos de pårørende, som gerne åbent skal 

italesætte deres eventuelle utilfredshed med plejen og behandlingen. Logikken synes her at være, 

at sygeplejerskerne oplever et behov for at få kritikken på bordet, så de kan handle på den eller 

alternativt få mulighed for at forklare sig og dermed forhåbentlig medvirke til en øget forståelse 

hos de pårørende. 

”Så kan jeg faktisk godt finde på nogle gange at spørge dem direkte og sige: Hvis du stiller mig det 

spørgsmål prøv at fortæl mig lidt mere om, hvorfor spørger du sådan”. (Bente). 

”… jeg bliver jo nødt til at have skovlen under det for, at jeg ligesom kan gøre et eller andet”. 

(Bente). 

”Altså, jeg kan bedst med dem, som giver udtryk for, hvor de står og hvad de har brug for og hvad 

de synes om tingene. Altså, det er så nemt at forholde sig til, for så kan man bare sådan svare på 

det”. (Charlotte). 
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9.1.2 Forståelse 

Sygeplejerskerne udtrykker både direkte og indirekte en oplevelse af en stærk sammenhæng 

mellem forståelse og tryghed hos patienternes pårørende. Rationalet synes at være, at 

velinformerede pårørende betyder trygge pårørende. En tryghed, som ifølge sygeplejerskerne, kan 

afspejle sig i de pårørendes kommunikation med patienten og som dermed kan være gavnlig for 

patienten og ikke mindst for det samlede forløb. Spørgsmål, der kan medvirke til de pårørendes 

følelse af at være velinformerede opleves derfor, som et aktiv for at få patientens forløb til at glide 

lidt nemmere. 

”… at det hele glider lidt nemmere, hvis man får aftalt nogle ting og… (pause) Og hvis 
de har en oplevelse af, at man ser den patient og man er der og at man… så har de 
også en bedre… altså, så ved de også, at der bliver taget sig af den patient og så er de 
mere trygge ved det, så det giver ikke så meget uro”. (Elisabeth). 

Det er tilsyneladende også betydningsfuldt for sygeplejerskerne, når samarbejdet med lægen 

fungerer og de fremstår som et team, der kan samarbejde om at give patienternes pårørende den 

nødvendige forståelse for patienternes forløb. Sygeplejerskerne bruger bl.a. samarbejdet med 

lægen i situationer, hvor det er svært at få den pårørende til at forstå, og hvor de ikke oplever, at 

deres autoritet, som sygeplejersker rækker til at imødekomme de pårørendes kritik, utilfredshed 

eller forsøg på forhandling.  

”… altså der kan godt være nogen, der er kørt meget op, som man godt kan have svært 
ved at… og så kan det også godt være nogle gange, hvor man må sige, at nu… ja nu må 
vi ja – at jeg kan høre, at det her kommer vi vist ingen vegne med, så det kan være, at 
man så henter en… en læge med flere stjerner på skulderen, så man kan få lukket af…” 
(Bente). 

 

9.1.3 Pårørende som en hjælp 

Det er overordnet betydningsfuldt for sygeplejerskerne, at de kan få hjælp af de pårørende og de 

fleste pårørende bliver derfor betragtet som en ressource eller som sygeplejersken Freya 

udtrykker det, som et es i ærmet, som sygeplejersken kan bruge eller trække på.  

”Det er jo godt, at man kan trække på dem, som et es i ærmet, for der er også mange, som ikke er 

ressourcestærke, som mangler pårørende”. (Freya). 
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Konkret giver sygeplejerskerne især udtryk for at have brug for denne hjælp fra de pårørende i 

forbindelse med patientforløb, hvor patienten er gammel, dement, handicappet eller på anden 

måde er begrænset i forhold til at udtrykke egne behov og dermed samarbejde om deres eget 

forløb. Sygeplejerskerne har desuden brug for de pårørendes hjælp i situationer, hvor 

informationen fra f.eks. hjemmeplejen og plejehjem er mangelfuld eller hvor kontakten med 

patienten er så kortvarig, at der er risiko for, at det hele er gået så hurtigt, at patienten ikke har 

forstået den givne information. I sådanne situationer betegner sygeplejerskerne kontakten til 

pårørende, som et samarbejde, hvor den pårørende spiller en vigtig rolle i forhold til: 

Informationer omkring patienten og hans/hendes forløb, sygdom, diagnose, livsmod og ikke 

mindst praktisk hjælp. Hvis de sundhedsprofessionelle betragter de pårørende som stærke, kan de 

desuden aktivt indgå i beslutninger om graden af behandlingsniveau. 

”For det første, hvis man har nogle pårørende, der kender en godt, så kan de jo også… 
de har også tit nogle oplysninger, som man kan bruge. Og de er… de er der måske også 
til at hjælpe – det kan godt være nogle gamle patienter, hvor de måske kan hjælpe med 
at være der eller… også i forhold til udskrivelse, så er det måske også nogle af dem, 
man kan bruge. Og de er… hvis det er stærke pårørende så… det kan være… altså, 
snakke med dem om behandlingsniveau og sådan nogle ting”. (Elisabeth). 

Tilsyneladende inddrages pårørende proportionelt med patientens manglende ressourcer, ligesom 

noget tyder på, at de pårørende primært inddrages med afsæt i personalets behov for hjælp og 

ikke med afsæt i de pårørendes individuelle behov for støtte. 

”… altså hvis det er en patient, der selv kan redegøre for sine ting, så vil jeg ikke blande de 

pårørende ind i det, så må hun selv eller han selv vurdere, hvad der skal informeres om. Men det er 

mere, hvis det er gamle, der ikke selv… så vil jeg frygtelig gerne, at jeg får snakket med de 

pårørende…”. (Elisabeth). 
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9.2 Sygeplejerskernes holdning til pårørende, der stiller spørgsmål til plejen og 

behandlingen. 

 

 

9.2.1 Uskrevne regler  

Sygeplejerskerne giver udtryk for at have stor forståelse for de pårørendes situation, ligesom de 

udtrykker ønsker om at imødekomme de pårørende med stor rummelighed. Noget tyder dog på, 

at der samtidig findes en række uskrevne regler i afdelingen i forhold til kontakten med 

patienternes pårørende. 

I forhold til det bedst egnede tidspunkt for kontakt udtrykker sygeplejerskerne et behov for, at de 

pårørende ikke henvender sig med spørgsmål omkring personalets vagtskifte. Sygeplejersken 

Charlotte beskriver, i den sammenhæng, nærmest metaforisk, hvorledes hun føler, at hun bliver 

taget af den pårørende, når hun bliver stoppet på gangen fem minutter før hendes vagt slutter. 

”Altså så tænker jeg. Det har stor betydning, det er ikke bare lige … For hende den 
pårørende, da er det jo bare lige at stoppe én på gangen og sige det, men det… 
(trækker vejret tungt) og de kigger jo ikke på, om klokken er fem i tre og hun har fri om 
fem minutter – de tager jo bare en. Og jeg tænker klokken er fem minutter i tre og jeg 
er stadig på arbejde og hvad vil hun spørge om, men at jeg så ikke lige havde tænkt, at 
jeg fik den smøre, som jeg så skal til at tage mig af, efter jeg har fri”. (Charlotte). 

Sygeplejerskerne oplever det som forstyrrende afbrydelser, hvis flere pårørende til den samme 

patient henvender sig, mens de omvendt giver udtryk for at opleve det som en lettelse, når 

patienten bliver kontaktet på sin egen mobiltelefon eller når de pårørende vælger én 

kontaktperson, der kan tage sig af kontakten med personalet. 

”… hvis der er rigtig mange pårørende, så fylder det, men så synes jeg, at så siger vi det 
til dem og nogle gange kan det ikke lade sig gøre, fordi de ikke kan komme overens og 
så er det en eller anden ting, man må tage med, ligesom der er nogle patienter, der er 
isolerede, fordi de har et eller andet, der smitter”. (Anna). 

• Uskrevne regler 

• Forståelse og frustration 

• Systemet og mig 

• Sygeplejerskerne som gatekeepers 
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Sygeplejerskerne kan godt forstå, at det er svært for de pårørende at prioritere deres spørgsmål, 

da alt formentlig opleves, som vigtigt, mens sygeplejerskerne alligevel tilsyneladende har en 

uskreven regel for, hvad de finder relevant og hvad de ikke finder relevant, at de pårørende 

spørger om. Hvad det konkret er, der opleves som såkaldte almindelige ting havde 

sygeplejerskerne imidlertid svært ved at uddybe. 

”… de skal jo selvfølgelig vide, hvad det handler om, men det skal jo være relevant ikke 
også og de skal ikke (griner) det der med, at de ser nogle problemer, som ikke er der 
altså. Ja, at de på forhånd tænker, at det her bliver et problem altså. Så hvis det er 
almindelige ting, så er det selvfølgelig fair”. (Elisabeth). 

I forhold til initiativet til kontakten mellem sygeplejerskerne og de pårørende, så tyder noget på, at 

det oftest er de pårørende, der tager initiativ til en evt. kontakt med sygeplejerskerne. 

Sygeplejerskerne fortæller således, at de som udgangspunkt går ud fra, at de pårørende selv 

henvender sig, hvis de har spørgsmål. Kontakten med de pårørende opstår i andre tilfælde mere 

eller mindre spontant.  

”Det er nok tit de pårørende, men det kommer an på, hvad det handler om. Hvis man 
nu er inde og instruere en patient eller et eller andet i inhalationsspray eller sådan 
noget og pårørende står der eller man taler tilfældigvis… og man kommer ind til 
stuegang og de tilfældigvis har noget at spørge om, så spørger man jo tit: Er der noget 
I vil spørge om, inden jeg går videre. Men ellers så kommer de tit og fanger en på 
gangen og siger: Jeg vil lige spørge om nogle ting angående min mor, der skal hjem i 
morgen. Så det er tit dem selv”. (Charlotte). 

 

9.2.2 Forståelse og frustration 

Kun én af sygeplejerskerne er bekendt med kampagnerne fra DSfP, der opfordrer patienter og 

pårørende til at stille spørgsmål til plejen og behandlingen. Sygeplejerskerne udtrykker dog en 

generel forståelse for, at de pårørende oplever behov for at stille spørgsmål til plejen og 

behandlingen og at de befinder sig i en svær og presset situation, hvor sygeplejerskerne bl.a. må 

kunne rumme deres eventuelle kritik, vrede, afmagt og spørgsmål. Flere sygeplejersker har selv 

erfaringer med at være pårørende til f.eks. syge forældre og disse sygeplejersker pointerer især, 

hvor svært de selv har oplevet det er at være pårørende. Forståelse og respekt for de pårørende 

og deres situation udtrykkes således, som et tydeligt ideal for sygeplejerskerne.  
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”Det er jo – det kan da godt være, at der er nogle pårørende, som er mere krævende 
end andre pårørende, men det har altså også tit en forklaring. Og jeg kan altså også 
godt forstå, at hvis man er pårørende til f.eks. en kronisk syg, så bliver de pårørende jo 
også slidt… At man bare går helt i krise og hvem ville ikke gøre det”. (Bente). 

Forståelse for de pårørende er imidlertid et ideal, som sygeplejerskerne tilsyneladende kan have 

svært ved at leve op til i en hverdag præget af tidspres og mangel på ressourcer. Især manglen på 

tid til refleksion italesættes som en medvirkende årsag til en til tider uhensigtsmæssig kultur i 

afdelingen. En kultur, hvor sygeplejerskerne omtaler de pårørende i negative vendinger. 

Sygeplejerskerne fortæller desuden om deres egen følelse af afmægtighed og dårlig samvittighed, 

når de oplever ikke at kunne leve op til deres egne idealer. 

”… det handler lidt om, at mange gange, så er der ikke så meget tid den enkelte… og vi 
er presset – i den grad – det er vi bare øhm og så kommer den der besværlige 
pårørende, hvor… hvor… hvor det kan være svært at tackle det ikke… Det kan godt 
være, at patienten er nem, men det kan godt være den pårørende er… så besværlig så 
det kræver så mange ressourcer af os og… hvor man… hvor sygeplejersken bliver 
irriteret og siger: Hvorfor sagde han også det og det og det er da irriterende, at han er 
derinde nu ikke også”. (Doris). 

 

9.2.3 Systemet og mig 

Kritiske spørgsmål fra de pårørende gør tilsyneladende sygeplejerskerne usikre og nervøse.  

Sygeplejerskerne fortæller således, at de i kontakten med særlig kritiske pårørende bliver mere 

opmærksomme på at dokumentere plejen og behandlingen korrekt for dermed at sikre sig i 

forhold til evt. formelle klagesager. Noget tyder på, at det er særligt frustrerende for 

sygeplejerskerne, hvis de ikke kan få de pårørende til at forstå, at det er systemet og ikke 

sygeplejerskerne, som enkeltpersoner, de pårørende bør rette deres evt. kritik imod. Ligeledes 

irriterer det sygeplejerskerne, hvis de pårørende ”er kritiske på forhånd” og dermed møder den 

enkelte sygeplejerske med en grundlæggende mistillid bygget på egne eller andres tidligere 

erfaringer med systemet.  

”Amen jeg bliver… (trækker vejret tungt)bliver lidt irriteret over, at… (pause) At det… 
det kan godt være systemet, de er vrede på, men de tænker ikke på, at når de skælder 
ud eller er utilfredse, så er de utilfredse med mig… med mig som person og jeg kan 
faktisk ikke gøre noget, for det er systemet, der er sådan og jeg kan ikke gøre det 
anderledes…” (Elisabeth). 
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”… men jeg synes bare ikke, at det er i orden, at hvis der er et eller andet, man er rigtig 
utilfreds med, at man så skal være vred på den person, der laver det… De udfører… de 
udfører jo bare nogle… kan man sige nogle ordrer”. (Elisabeth). 
 

9.2.4 Sygeplejerskerne som gatekeepers 

Sygeplejerskerne afviser, at spørgsmål fra de pårørende skulle kunne påvirke plejen i enten positiv 

eller negativ retning og dermed eventuelt medføre social ulighed i sundhed. Direkte adspurgt 

afviser sygeplejerskerne, at pårørende til patienter indlagt på FAM, kan have held med at 

forhandle med sygeplejerskerne og dermed opnå en anderledes sygepleje end de patienter, der 

ikke har aktive pårørende. Sygeplejerskerne har fra kollegaer hørt om en sådan forskelsbehandling 

fra andre afdelinger samt selv oplevet det i forbindelse med tidligere ansættelser, men afviser, at 

en sådan ulighed findes i den pågældende FAM. 

”Altså, jeg har oplevet det på medicinsk afdeling, hvor de har krævet det ene og det… altså altså 

lidt mere sådan sondeernæring eller noget mere et eller andet…” (Anna). 

”Det er ikke noget, jeg har oplevet, men jeg kan høre det blandt kollegaerne”. (Freya). 

Udsagn fra sygeplejerskerne vidner imidlertid om, at der måske alligevel eksisterer en potentiel 

risiko for ulighed i afdelingen, også på det plejemæssige område. Sygeplejerskerne indgår 

tilsyneladende i flere sammenhænge, som en slags gatekeepers i forhold til de pårørendes 

mulighed for at påvirke f.eks. lægefaglige beslutninger. Med andre ord, så tyder noget på, at hvis 

det lykkes de pårørende at få sygeplejersken til at forstå deres argumentation, så er der chance 

for, at sygeplejersken måske vælger at kaste sig ind i kampen og gå videre til lægen med henblik 

på en revurdering af situationen. I nogle tilfælde medfører en sådan revurdering, at lægen ændrer 

beslutningen om f.eks. udskrivelsestidspunkt. Lykkes det således patienternes pårørende at stille 

spørgsmål til sygeplejersken og på den måde appellere til hendes forståelse for deres situation, ser 

det ud som om, at dette kan åbne dørene for muligheder, som andre patienter ikke umiddelbart 

har.  

”… så kan det jo nogle gange lykkes og hvis man siger til lægen: Prøv nu lige og hør her, 
vi bliver simpelthen nødt til at beholde den her patient lidt. Vi kan simpelthen ikke være 
det bekendt – de har været igennem så mange ting, at nu bliver vi nødt til at… Og da 
kan man jo også, som sygeplejerske vælge at gå ind og sige, der er ikke noget at gøre, 
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de skal bare hjem og jeg kan ikke gøre noget ved det og bl.a. bl.a. bl.a. og sådan er det 
bare. Eller man kan vælge at kaste sig ind i kampen”. (Bente). 

Hvis de pårørende agerer særligt kritiske, oplever sygeplejerskerne, at kommunikationen med de 

pårørende kan blive påvirket negativt, mens de dog fastholder et ideal om, at dette ikke bør gå ud 

over patienterne. 

”… det kan godt være, at ens kommunikation måske ikke bliver så god … altså, at man… man er jo 

ikke helt på samme måde, hvis man ved, at de… at de er utrolig kritiske hele tiden, så har man ikke 

helt det samme forhold, men det skulle jo ikke gerne gå ud over patienten”. (Elisabeth). 

Sygeplejerskerne fortæller desuden, at de i nogle tilfælde deler en pjece om patientrettigheder ud 

til pårørende, der har oplevet noget uheldigt, som sygeplejersken mener, at der bør handles på og 

evt. klages over. Ligeledes kan sygeplejerskerne finde på at give denne pjece til særlig kritiske 

pårørende. Noget tyder på, at det er relativt normalt, at sygeplejerskerne taler med de pårørende 

om muligheden for at klage i forbindelse med patientforløb, der ikke har været optimale. Grundet 

manglen på tid er det imidlertid i nogle tilfælde tilfældigt, hvilke patienter og pårørende, der 

oplyses om disse muligheder. Noget tyder således på, at både sygeplejerskernes vurdering af 

situationen samt tilfældigheder kan blive afgørende for, hvorvidt patienter og pårørende bliver 

gjort bekendte med disse patientrettigheder. 

”Nej, altså ”Rettigheder som patient” har en pjece og så ved jeg, at inde under 
Sundhed.dk kan man søge på forskellige sygehuse omkring ventetider øhm… og da 
siger jeg det som regel til… pårørende også, at det er en mulighed, hvis det er… men 
det er selvfølgelig også… Vi arbejder altid med sådan et vist tidsmæssigt perspektiv og 
det er jo ikke alle, vi når at få fat i og fortalt, det er sådan det er og nogen får man lige 
afsluttet på en god måde og får sagt, I kan gøre sådan og sådan… Men det er jo 
afhængig af, hvor travl en hverdag, man har”. (Freya). 

 

Sygeplejerskerne tager tydeligt afstand fra, at en evt. forskelsbehandling skulle finde sted på det 

plejemæssige område, mens de dog spontant tilkendegiver, at særlige pårørende vil kunne 

forhandle sig til en bedre behandling hos afdelingens læger. Det er især i forbindelse med 

udredningen, hvor nogle pårørende ønsker at få gennemført konkrete undersøgelser. Lægerne er, 

ifølge sygeplejerskerne, mere omhyggelige og handler hurtigere, hvis patientens pårørende f.eks. 
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er læge. Sygeplejerskerne mener, at lægerne tilsyneladende ændrer deres adfærd ved patienter, 

hvis pårørende har en sundhedsfaglig på baggrund, pga. frygten for klagesager. 

”Jeg synes måske mere, det sådan er lægerne, der er meget obs., hvis det nu er en læge, at de 

måske godt kan være sådan lidt mere oppe på dupperne, at nu skal det gå hurtigere, fordi nu skal 

de endelig ikke klage og sådan noget”. (Bente). 

”Men altså stærke pårørende kan altid, fremfor dem der ikke er stærke, øh blive ved med at spørge 

til en undersøgelse, der så ender med at blive lavet…”.(Anna). 

Overordnet udtrykker sygeplejerskerne enighed om, at det er en klar fordel for patienterne at 

have pårørende med under en indlæggelse på FAM. Fordelene begrundes primært i den hjælp, 

som de oplever, at de pårørende kan bidrage med i forhold til dem som sundhedsprofessionelle. 

Sygeplejerskerne er dog tilsyneladende ikke bevidste omkring den risiko for ulighed, der kan opstå 

mellem de pårørende, der er meget insisterende i deres kontakt til personalet og de pårørende, 

der ikke er det. Én sygeplejerske udtaler eksempelvis: 

”Ja, jeg tænker da, at hvis der er nogen, der stiller sig og ånder mig i nakken, så er jeg nødt til lige 

at tage mig af det, for så ånder de mig ikke lige i nakken og så har jeg tid til at få gjort det jeg skal 

gøre”. (Charlotte). 

 

9.3 Sygeplejerskernes beskrivelse af henholdsvis nemme og besværlige pårørende 

 

Sygeplejerskerne inddeler ikke eksplicit, men implicit, de pårørende i grupper af henholdsvis 

nemme og besværlige pårørende. Sygeplejerskerne beskriver således løbende i deres udsagn 

særlige karakteristika hos de pårørende, som henholdsvis positive, negative eller udfordrende.  

 

• Nemme pårørende 

• Besværlige pårørende 

• Pårørende, der selv er 
sundhedsprofessionelle 

 

Sygeplejerskernes beskrivelse af 
henholdsvis nemme og 
besværlige pårørende. 
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9.3.1 Nemme pårørende 

Pårørende, der udtrykker forståelse for systemets arbejdsgange, for systemets præmisser og 

dermed for sygeplejerskens arbejdsvilkår beskrives positivt. Disse pårørende er tilsyneladende 

modtagelige for sygeplejerskernes informationer og forklaringer, ligesom de respekterer 

retningslinjer, procedurer og standarder i afdelingen. Hvis disse pårørende ikke følger gældende 

retningslinjer er det muligt at korrigere dem ved hjælp af information og således medvirke til, at 

de forbliver eller bliver en ressource for patienternes forløb. 

”Jamen, jeg synes egentlig tit, at de er forstående for, hvis det er noget man har en 
regel om eller en procedure for eller en retningslinje eller sådan for, så kan man 
ligesom sætte sine argumenter over på, at sådan har man besluttet, at sådan gør man 
hos os. Det er ikke noget jeg har besluttet, det er en fælles holdning, man har. Så det 
gør det lidt nemmere”. (Charlotte). 

Sygeplejerskerne omtaler desuden pårørende, der er realistiske og velinformerede omkring den 

pårørendes situation, som nemme at samarbejde med. Disse pårørende har en tæt kontakt til 

patienten og leverer derfor realistiske, relevante og troværdige oplysninger til sygeplejerskerne, 

som på denne baggrund kan optimere deres arbejdsgange omkring patienternes forløb. 

Pårørende, der er realistiske stiller ifølge sygeplejerskerne typisk ikke urealistiske krav til plejen og 

behandlingen, ligesom de udviser en generel forståelse for sygeplejerskens arbejdsvilkår.  

”Altså, jeg synes, at hvis man fortæller, at jeg kan faktisk ikke komme ind og passe din mor, fordi 

jeg skal svare på spørgsmål… det kan de jo også godt forstå”. (Anna). 

Sygeplejerskerne oplever det tilsyneladende som ideelt, hvis disse velinformerede og realistiske 

pårørende samtidig er hjælpsomme, i forhold til den praktiske pleje, og gerne samarbejder med 

sygeplejerskerne omkring f.eks. patientens medicin og koordinering af aftaler med f.eks. 

hjemmeplejen. Stærke pårørende beskrives som pårørende, der selv har mange ressourcer og som 

har en tæt og indgående kontakt til den pågældende patient. Disse pårørende påtager sig typisk et 

stort ansvar ligesom de ofte har en stor erfaring med systemet, der gør dem trygge og dermed 

nemme at samarbejde med. Denne tryghed har ifølge sygeplejerskerne en afsmittende og positiv 

effekt på patienten og det samlede forløb, som dermed glider nemmere og mere roligt. 

Sygeplejerskerne peger i den forbindelse konkret på pårørende med en bestemt type 
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erhvervsbaggrund, som værende særligt stærke. En erhvervsbaggrund som sygeplejerske, læge, 

pædagog eller socialpædagog fremhæves i denne sammenhæng. 

”… altså en stærk pårørende tænker jeg også meget er en… altså du ved en, der også… altså der er 

realistisk omkring… altså deres mor eller far eller søster eller hvad det kan være. De ved godt, at de 

er syge og hvilke muligheder man har…”.(Charlotte). 

9.3.2 Besværlige pårørende 

Sygeplejerskerne beskriver de pårørende ved hjælp af tillægsord, som slidte, bange, usikre, triste, 

afmægtige og opgivende. Sygeplejerskerne synes således at have stor forståelse for de pårørendes 

svære situation, ligesom deres tilgang til disse pårørende er præget af høje idealer om stor 

rummelighed overfor de pårørendes eventuelle frustrationer eller uhensigtsmæssige adfærd. 

”… jeg synes egentlig nogle gange kan jeg også blive udfordret af vrede pårørende eller sådan lidt… 

jeg tænker, for man må jo egentlig kunne forvente der her”. (Bente). 

Konkret opponerede sygeplejersken Bente mod betegnelsen besværlige pårørende, som hun fandt 

særdeles negativ. Hun foretrak betegnelsen pårørende med en uhensigtsmæssig adfærd. 

Sygeplejerskerne mente ikke selv at have mødt besværlige pårørende i FAM, men havde til 

gengæld hørt om besværlige pårørende fra andre kollegaer, ligesom nogle sygeplejersker havde 

mødt besværlige pårørende på tidligere arbejdspladser. 

”… måske synes jeg endda, at det er et lidt trælst udtryk. Det får sådan lidt en negativ 
klang i mine ører. For jeg synes næsten altid, at der er en årsag til, hvorfor folk eller 
pårørende, som vi nu snakker om lige nu, de opfører sig som de gør. Altså, jeg kan 
måske have mødt en enkelt eller to, hvad skal man sige (pause) altså besværlige eller 
det ved jeg ikke, jeg vil måske også hellere kalde det patienter, der har en 
uhensigtsmæssig eller ikke patienter (griner)pårørende, der har en uhensigtsmæssig 
adfærd”. (Bente). 

Sygeplejerskerne værgede sig således mod eksplicit at bruge betegnelsen besværlige pårørende, 

men fortalte alligevel løbende, igennem de respektive interviews, om pårørende med mere eller 

mindre udfordrende profiler. 

Sygeplejerskerne oplevede, at f.eks. pårørende, der selv er ressourcesvage kan være svære at 

samarbejde med, fordi det eksempelvis kan være svært at få disse pårørende til at overholde 
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aftaler omkring patientens forløb og compliance. Ligeledes tyder sygeplejerskernes udsagn på, at 

urealistiske pårørende kan være svære at have kontakt med, fordi de ikke deler sygeplejerskernes 

oplevelse af situationen og dermed risikerer at opleve utilfredshed i forhold til f.eks. 

sygeplejerskens tidsmæssige prioriteringer. 

”… det værste er… eller det værste og værste, hvis nu de ser deres pårørende, som meget syg og vi 

ikke synes, at de er så syge fordi… så er vi jo ikke så hurtige, som de godt kunne tænke sig – hvis du 

forstår”. (Anna).  

 ”… der kommer man ind i en kæmpe konflikt ikke også og det er jo også fordi et eller andet sted, 

så nogle gange oplever man jo heller ikke selv patienten så slem, som de synes…”. (Charlotte). 

Sygeplejerskerne beskrev desuden udvalgte pårørendekonstellationer, som opleves besværlige og 

udfordrende. Her kan være tale om forløb, hvor mange pårørende henvender sig angående den 

samme patient eller situationer, hvor der er mange pårørende på stuen på én gang. Desuden 

beskrives familier, der ikke kan tale sammen og hvor det er vanskeligt at blive enige om f.eks. det 

ønskede behandlingsniveau, som udfordrende. Sygeplejerskerne beskrev ligeledes, hvordan de 

oplever, at pårørende fra København er mere krævende end jyder og hvorledes nogle udlændinge 

kræver mere end etnisk danske. Sygeplejerskerne oplever det som udgangspunkt positivt, når de 

pårørende er ærlige omkring evt. kritik således, at sygeplejerskerne kan få mulighed for at gøre 

noget og forsøge at få den pårørende til at forstå. Tilsyneladende eksisterer der dog en form for 

kritisk adfærd, som sygeplejerskerne oplever som problematisk. Pårørende, der er på krigsstien 

eller som virker utålmodige og emsige beskrives således som særligt udfordrende. Disse 

pårørende bliver ofte ved med at stille de samme spørgsmål og er oppe på dupperne på en måde, 

som sygeplejerskerne oplever som negativ. Sygeplejersken Elisabeth beskriver denne type, som 

pårørende, der er opkørte og er i opposition fra starten. 

”… men en del er bare sådan i opposition og man ligesom fornemmer den der 
utilfredshed uden (særlig tryk på uden) man ligesom har haft en chance. Altså, de er 
ligesom på forkant med, at man forventer, at det kunne blive et problem altså, hvor 
andre ligesom… får snakket om det… på en anden måde”. (Elisabeth). 

Tilsyneladende bevæger disse pårørende sig på en hårfin grænse mellem at være tilpas ærlige og 

aktive og for kritiske og krævende. Tilbageholdende og autoritetstro pårørende beskrives således 

som en udfordring for sygeplejerskerne angiveligt fordi de ikke imødekommer sygeplejerskernes 
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ønske om ærlighed og aktiv deltagelse. Disse patienter beskrives, som den gammeldags type, der 

er tillidsfulde, stille og beskedne, men som er svære at afkode.  

 

9.3.3 Pårørende, der selv er sundhedsprofessionelle 

Som udgangspunkt giver sygeplejerskerne udtryk for, at pårørende, der selv er 

sundhedsprofessionelle ikke bør betragtes eller behandles anderledes end andre pårørende. Disse 

pårørende skal med andre ord have lov til bare at være pårørende.  

”Altså selvfølgelig kan de stille nogle andre… du kan jo aldrig… det vil jo blive et lidt skævt forhold, 

for du har jo en eller anden forforståelse i forhold til, at du har en professionel indgang, som 

pårørende - altså men men jeg vil gerne, jeg vil i hvert fald gerne forsøge, at behandle dem lige”. 

(Bente). 

Udsagn fra de interviewede sygeplejersker indikerer imidlertid, at visse forskelle i kontakten til 

sygeplejerskerne, alligevel gør sig gældende, når den pårørende er læge, sygeplejerske eller har en  

anden sundhedsfaglig baggrund. 

 

”Hmmm, jo men… i hvert fald, hvad jeg kan fornemme i personalegruppen, så er der 
også en vis form for… åh hvordan skal jeg sige det…(pause) jeg kan ikke kalde det 
æresfrygt, men når folk de kommer ind, som sundhedsfaglige, så ved man godt, at 
jamen det er en, hvor man ligesom skal være lidt mere oppe på tæerne med… fordi der 
vil blive stillet de her spørgsmål. Og så prøver man jo at være lidt foran jo også. Øhm så 
man øhm ikke hele tiden får stillet nogle yderligere spørgsmål til forløbet ”. (Freya). 

Noget tyder på, at sygeplejerskerne oplever pårørende med en sundhedsfaglig baggrund som 

mere krævende og kritiske, men samtidig også mere forstående overfor for systemets end andre 

pårørende. 

”… så vil de vide dit og så vil de vide dat og blodprøver og de vil vide det hele, men de 
har nogle gange en forståelse for, hvordan vores system er bygget op. At stuegang det 
kan man ikke sige, at det er kl. 9 fordi, at hvis de står i et hjertestop et andet sted, så 
kommer de måske først halv 11 ikke også”. (Charlotte). 
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9.4 De pårørendes ideelle rolle i afdelingen 

 

I forbindelse med denne kategori blev de interviewede sygeplejersker bl.a. bedt om at besvare et 

slags tryllestavsspørgsmål, hvor de kunne italesætte deres ønsker og visioner for den ideelle 

inddragelse af pårørende i afdelingen. Hvorvidt de sparsomme udsagn omkring dette tema 

skyldtes den tidsmæssige disponering af interviewene (dette var det sidste spørgsmål i 

interviewguiden), eller hvorvidt sygeplejerskerne ikke oplevede at have så meget at bidrage med i 

forhold til dette spørgsmål, er svært at sige. Sygeplejerskernes ønsker fordelte sig overordnet i tre 

områder omhandlende: Pårørendes deltagelse i stuegang. Fysisk rum til inddragelse. Mere tid. 

 

9.4.1 Pårørendes deltagelse i stuegang 

Selvom sygeplejerskerne gav udtryk for, at det altid er patienten, der har førsteprioritet i forhold 

til plejen og behandlingen på FAM, gav sygeplejerskerne samtidig udtryk for, at de pårørende med 

fordel kunne spille en mere aktiv rolle i forhold til patienternes stuegang. Der træffes således ofte 

lægefaglige beslutninger omkring patienternes situation og behandling, som sygeplejerskerne gav 

udtryk for burde formidles af en læge.  Sygeplejerskerne oplevede det som en udfordring, når de 

som sygeplejersker havde til opgave at formidle disse informationer til patienter og pårørende. 

Den aktuelle organisering indskrænkede, ifølge sygeplejerskerne, de pårørendes muligheder for at 

spille en aktiv rolle i forbindelse med patienternes stuegang. På trods af de angiveligt relativt frie 

besøgstider i afdelingen, er det ifølge sygeplejerskerne svært at koordinere de pårørendes 

tilstedeværelse i afdelingen i forhold til stuegang eller øvrige samtaler med lægerne. Tidspunktet 

for stuegang er ikke fastsat på forhånd og sygeplejerskerne fortalte, at der f.eks. nogle gange 

bliver afviklet stuegang i løbet af nattevagten eller, at lægerne afvikler stuegangen på kontoret. 

”Altså, jeg oplever også tit, at nogle gange, så har nogle pårørende et ønske om, at 
man faktisk var med til stuegang og så er man somme tider nødt til at sige: Jeg ved 
ikke, hvornår stuegang er – altså det kan være mellem kl.9 og kl.17 om eftermiddagen 
og de kan jo ikke sidde her en hel dag, så alle de spørgsmål de har, altså det er jo tit 

• Pårørendes deltagelse i stuegang 

• Fysisk rum til inddragelse 

• Mere tid 

De pårørendes ideelle rolle i 
afdelingen. 
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noget de så kommer med til os, hvor jeg så tænker, at så er det os, der tager sig af 
det…”. (Charlotte). 

 

9.4.2 Fysisk rum til inddragelse 

Sygeplejerskerne udtrykte sig positivt omkring det faktum, at afdelingen som udgangspunkt har 

enestuer til patienterne. I afdelingen findes dog også en stor fælles patientstue, som 

sygeplejerskerne omtalte i problematiske vendinger. Afdelingens store patientstue udgør en 

udfordring i forhold til inddragelsen af pårørende bl.a. fordi det er svært at overholde 

tavshedspligten under disse forhold.  

”… rent lokalemæssigt, at der har vi jo de der enestuer, men vi har så også… hvor de 
ligger rigtig mange og det… det synes jeg måske kan være en udfordring – nu er jeg 
ikke selv derinde så meget, men det er svært, når der står nogen ved siden af og lytter. 
Og at man fornemmer, der er stille omkring en. Det synes jeg”. (Elisabeth). 

9.4.3 Mere tid 

Et gennemgående ønske, hos de interviewede sygeplejersker, var behovet for mere tid til plejen af 

den enkelte patient samt til kontakten med patienternes pårørende. Sygeplejerskerne gav udtryk 

for, at mangle tid til information og samtaler, ligesom sygeplejerskerne gav udtryk for at ønske sig 

mere tid til refleksion over kulturen i afdelingen. Sygeplejerskernes udsagn vidnede om deres 

følelse af afmægtighed og en oplevelse af, at være reduceret til servicemedarbejdere, der blot 

udfører ordrer.  Mere tid til plejen ville bl.a. betyde mere rummelighed og overskud og en øget 

mulighed for at imødekomme de pårørendes selvstændige behov for omsorg samt deres ønsker 

om kontakt og dialog med sygeplejerskerne. Tydeligvis havde sygeplejerskerne mange idealer om 

den gode sygepleje, som de ikke oplevede, at de altid havde tid til at udleve i praksis. 

 

”… altså da kunne man jo undgå meget af den der mistillid og den der sådan frygt for, 
at de tager sig ikke godt nok af vores lillesøster eller datteren ikke også – det var jo 
søskende og moderen, der var der. Øh ved at man lige gik ind – bare lige stak hovedet 
ind og sådan at man faktisk gik i en dialog med dem. Og da synes jeg nogle gange, at 
den dialog den er der ikke tid til”. (Charlotte). 
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”Det er også derfor, man skal starte med sig selv - altså og jeg skal da ikke kunne sige, 
at man ikke en gang imellem kan falde i fælden, men så skal man bare tænke med det 
samme, nej der er en grund til tingene er som de er. Og det kan være farligt, når 
ressourcerne bliver små og ting bliver fortravlet, fordi så falder vi nogle gange i for 
mange fælder, fordi så får vi ikke lige den der dybde og refleksion på og får stoppet 
op”. (Bente). 
 

 

9.5 Tværgående temaer 

På baggrund af gentagende gennemlæsninger af de 13 kategoriseringer var det muligt at 

formulere tre gennemgående og fremtrædende temaer, som dækker over mere end de enkelte 

kategoriseringer og dermed binder alle kategoriseringerne sammen i et slags mønster - en rød tråd 

igennem det transskriberede materiale: Pårørende som et middel. På systemets præmisser. Idealer 

og virkelighed.  

 

Figur 2: Tværgående temaer 

 

Pårørende som et 
middel 

Idealer og 
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På systemets 
præmisser 
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9.5.1 Pårørende som et middel 

Inddragelsen af patienternes pårørende bliver tilsyneladende betragtet som et middel mere end 

som et mål i sig selv. Sygeplejerskerne beskrev, hvor betydningsfuld hjælpen fra de pårørende er 

for det rolige og nemme patientforløb, men talte meget lidt omkring en hverdagspraksis, hvor 

varetagelsen af de pårørendes selvstændige behov for støtte og omsorg er et mål i sig selv. 

Primært blev de pårørende italesat, som en ressource i forhold til f.eks. levering af nyttig 

information og praktisk hjælp, der skal få det hele til at glide nemmere og dermed øge bl.a. 

effektiviteten i patientens forløb. Noget tyder således på, at sygeplejerskerne betragter de 

pårørende, som et middel til f.eks. at opnå viden om patienten især i de tilfælde, hvor patienten af 

den ene eller den anden grund ikke selv kan bidrage med denne viden. For at den pårørende kan 

være den ideelle hjælp – dette es i ærmet, er det dog tilsyneladende vigtigt for sygeplejerskerne, 

at de pårørende udviser forståelse for både patientens situation, systemets muligheder og 

begrænsninger og dermed sygeplejerskernes arbejdsvilkår. Er denne forståelse ikke tilstede, er der 

noget der tyder på, at sygeplejerskerne frygter, at den pårørende vil opleve utryghed og mistillid, 

hvilket kan forstyrre forløbet og skabe uro.  Sygeplejerskerne gav udtryk for, at de betragtede 

ærligheden, som essentiel i forhold til at skabe denne forståelse hos de pårørende. Noget tyder 

på, at sygeplejerskernes ideal om gensidig ærlighed, i kontakten med de pårørende, er ubevidst 

egennyttig og intentionel og tilsyneladende har flere formål. Sygeplejerskens ærlighed overfor de 

pårørende skal tilsyneladende bl.a. bruges til at realitetsorientere de pårørende og dermed øge de 

pårørendes forståelse for systemets muligheder og begrænsninger og uskrevne regler i afdelingen. 

Desuden tyder noget på, at ærligheden skal medvirke til at imødekomme og eventuelt afvæbne 

eventuel utilfredshed og kritik fra de pårørende.  

 

9.5.2 På systemets præmisser 

Trods sygeplejerskernes tydelige idealer om forståelse og rummelighed i forhold til de pårørende, 

vidnede empirien også om sygeplejerskernes behov for at få de pårørende til at passe ind i 

systemet.  Italesættelsen af de pårørende, som henholdsvis nemme og besværlige syntes at være 

målt i forhold til deres måde at være henholdsvis en ressource eller en belastning, i forhold til det 
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rolige og nemme patientforløb. Ærlige, aktive, hjælpsomme, realistiske og forstående pårørende 

syntes således at være velansete hos sygeplejerskerne, der oplevede urealistiske, kritiske og 

ressourcesvage pårørende, som en udfordring, fordi disse pårørende kunne virke forstyrrende på 

patientens forløb i FAM. Spørgsmål fra de pårørende, som kunne medvirke til, at de pårørende 

opnåede øget forståelse for patientens situation og systemets præmisser syntes velkomne, mens 

spørgsmål af mere kritisk og opportunistisk karakter tilsyneladende blev oplevet som forstyrrende 

og irriterende. 

 

9.5.3 Idealer og virkelighed 

Sygeplejerskerne udtrykte stærke idealer omkring forståelsen og rummeligheden overfor 

patienternes pårørende. Sygeplejerskerne beskrev således forståelse for den pressede og kritiske 

situation, som de pårørende befinder sig i, ligesom de udtrykte stor forståelse for, at de pårørende 

oplever et behov for at stille spørgsmål og involvere sig i patientens forløb. Sygeplejerskerne tog 

afstand fra betegnelsen besværlige pårørende, ligesom de afviste risikoen for ulighed i forhold til 

sygeplejen. Trods tydelige og eksplicitte idealer om lighed, forståelse og rummelighed italesatte 

sygeplejerskerne imidlertid også frustrationer og afmægtighed i forhold til at udleve disse idealer i 

en virkelighed præget af udfordrende organisatoriske og fysiske rammer samt et gennemgående 

tidspres. Noget tyder på, at både rummelighed og forståelsen, i nogle situationer bliver 

indskrænket som en konsekvens af et stort tidspres og noget tyder på, at en konsekvens af dette 

spændingsfelt bl.a. kan være en manglende bevidsthed omkring uskrevne regler og den 

potentielle risiko for ulighed. En strategi til at håndtere dette pres mod sygeplejerskernes idealer 

syntes bl.a. at være sygeplejerskernes ønske om gensidig ærlighed i forhold til de pårørende. 

Ærligheden bruges tilsyneladende, som et bevidst eller ubevidst middel til få de pårørende til at 

forstå sygeplejerskens begrænsninger i forhold til at forene idealer og virkelighed. Med andre ord 

bruger sygeplejerskerne tilsyneladende ærligheden til at flytte fokus fra ”mig” – den enkelte 

sygeplejerske til systemet og de organisatoriske rammer. Ifølge sygeplejerskerne har denne 

ambition om øget forståelse hos de pårørende til hensigt at styrke samarbejdet mellem 

sygeplejerskerne og de pårørende og dermed gøre de pårørende til det es i ærmet, som 
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sygeplejerskerne har brug for, når de skal have kabalen til at gå op og bl.a. realisere målet om det 

effektive patientforløb.  

 

10 Diskussion 

I diskussionsafsnittet fremstilles initialt en diskussion af analysens tværgående temaer og dernæst, 

i et separat afsnit, en diskussion af studiets metode. Diskussionsafsnittet har til hensigt at pege i 

retning af en besvarelse af de formulerede forskningsspørgsmål og dermed studiets overordnede 

problemformulering. Første del af diskussionen tager afsæt i udvalgte referencer fra studiets 

baggrundsafsnit for på den måde at finde ud af, hvorvidt det aktuelle studie har bidraget med ny 

viden eller nye perspektiver på den eksisterende viden. I anden del af diskussionsafsnittet 

inddrages udvalgte dele af ph.d. og lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde 

Universitet Rasmus Willigs tanker om håndtering af kritik (Willig 2009). Willigs fokusering på 

offentlig frontpersonales muligheder for håndtering af kritik synes relevant for de udledte temaer. 

 

10.1 Diskussion i forhold til kendt viden 

10.1.1 Pårørende som et middel 

Noget tyder på, at sygeplejerskerne i det aktuelle studie gerne ser, at de pårørende stiller 

spørgsmål, der kan øge deres forståelse for situationen og for de strukturelle rammer omkring 

patientens forløb således, at forløbet glider nemmere og de pårørende forbliver eller bliver en 

ressource for sygeplejerskerne og det samlede patientforløb. Sygeplejerskernes store fokus på 

højt flow, effektivitet og det at få forløbet til at glide nemmere hænger formentlig sammen med 

konkteksten og dermed bl.a. formålet med FAM (Antonsen 2014). Dette fund harmonerer med de 

fund, som C.B. Berthelsen fandt i hendes studie fra 2010-2011 (Berthelsen Bøttcher, Lindhardt et 

al. 2014a). C.B. Berthelsen konkluderede, at pårørende, der ikke bakkede op omkring 

procedurerne i det accelererede forløb, var i fare for at blive ekskluderet fra plejen i det 

sygeplejerskernes primære fokus var at afværge forstyrrelser for principperne i det accelererede 
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operationsforløb og dermed udelukkede pårørende, der virkede udfordrende i forhold til dette 

fokus (ibid.).  

De seks sygeplejersker, fra det aktuelle interview, oplever det tilsyneladende også problematisk, 

hvis kontakten med de pårørende er forstyrrende og dermed bremsende på det ønskede flow og 

den høje effektivitet. Paradoksalt nok giver sygeplejerskerne dog samtidig udtryk for stor 

forståelse for, at de pårørende kan have behov for at ”afbryde” med spørgsmål til plejen og 

behandlingen, ligesom de oplever at have idealer, der går i retning af stor rummelighed overfor de 

pårørende.  

Noget kunne således tyde på, at sygeplejerskerne i sådanne tilfælde bevidst eller ubevidst oplever 

at blive klemt mellem de forskellige logikker og styringsmekanismer i sundhedsvæsnet, som bl.a. 

Riiskjær beskæftiger sig med (Riiskjær 2014). Riiskjær påpeger, at de herskende logikker (Den 

offentlige styringslogik, markedslogikken, lægeprofessionslogikken og plejelogikken) er 

medvirkende til at skabe billeder af idealpatienter, der er lettere at håndtere end andre (ibid.). 

Fund fra det aktuelle studie peger på, at en lignende virkningsmekaniske måske også gør sig 

gældende i forhold til patienternes pårørende. Sygeplejerskerne skal på den ene side 

imødekomme den offentlige styringslogiks krav om høj effektivitet, mens dele af den eksisterende 

plejelogik modsat betragter omsorgen og støtten til de pårørende, som et mål i sig selv.  

Holen beskriver, på baggrund af sit ph.d. studie, hvorledes den passende aktive patient er et 

udtryk for en idealpatient, som positioneres højt af personalet i det danske sundhedsvæsen (Holen 

2011, Holen 2013). Noget tyder på, at dette formentlig også gør sig gældende i forhold til 

patienternes pårørende. Fund fra det aktuelle studie viser således tegn på, at pårørende der 

beskrives som realistiske, forstående og aktive i forhold til patienternes situation og forløb, 

opleves som nemme.  Noget tyder på, at sygeplejerskerne i vid udstrækning oplever de pårørende, 

som et middel til at nå målet om det effektive patientforløb, der glider nemmest muligt og at de 

pårørende helst skal være passende aktive og passende kritiske i forhold til patienternes forløb. 
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10.1.2 På systemets præmisser 

Både fund fra det aktuelle studie, samt fund fra tidligere gennemførte nationale, såvel som 

internationale studier, viser tegn på, at der eksisterer en del uskrevne regler for de pårørendes 

kontakt med de sundhedsprofessionelle. Det synes således vigtigt for de interviewede 

sygeplejersker, at de bl.a. ved hjælp af ærlighed i kontakten med de pårørende kan hjælpe de 

pårørende til at passe ind. Tidligere studier beskriver, hvorledes sygeplejerskerne har en tendens 

til at ekskludere og evt. flygte fra aktive pårørende, der søger inddragelse, stiller kritiske spørgsmål 

eller på anden vis udfordrer sygeplejerskernes fagidentitet og hendes oplevelse af virkeligheden 

(Dalgaard 2007, Dalgaard 2008, Söderström, Saveman et al. 2006, Allen 2000, Berthelsen Bøttcher, 

Lindhardt et al. 2014a). Det aktuelle studie vidner ikke i samme grad om, at en sådan ekskludering 

finder sted, men synes imidlertid mere at pege i retning af, at sygeplejerskerne har blik for de 

pårørendes store nytteværdi i forhold til det effektive patientforløb og derfor oplever et klart 

incitament for at arbejde på at få dem til at passe ind i stedet for at ekskludere dem fra plejen.  

Tilsyneladende er den nemme pårørende ikke længere en usynlig, passiv modtagende og inaktiv 

aktør, men en nødvendig medspiller for sygeplejerskerne, som har brug for den hjælp og den 

viden, som de pårørende kan levere. Sygeplejerskerne ønsker tilsyneladende, i tråd med Holens 

fund, passende aktive, men også passende kritiske pårørende, der forstår at mediere deres aktive 

og eventuelt kritiske involvering i patientens forløb i forhold til systemets præmisser og de 

uskrevne regler og dermed forblive eller blive sygeplejerskernes es i ærmet.  

10.1.3 Idealer og virkelighed 

Fund fra analysen peger overordnet i retning af, at sygeplejerskerne oplever kontakten med de 

pårørende som positiv og at sygeplejerskerne på mange måder har accepteret præmissen i de 

politiske udmeldinger om øget inddragelse af patienternes pårørende (Regeringen 2014, 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2014, Regeringen 2013, Danske Regioner 2015).  

Idealerne hos de interviewede sygeplejersker er høje og der er ingen tvivl om, at sygeplejerskerne 

er enige om, at de pårørende bør spille en afgørende rolle i afdelingen. Overordnet vidner de seks 

interviews om, at sygeplejerskerne betragter de pårørende, som en ressource – et middel eller et 

es i ærmet, der kan hjælpe sygeplejerskerne med at opnå det effektive patientforløb i en afdeling 
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præget af akut pleje og behandling og et tiltagende højt flow. Især er det dog manglen på tid, der 

ifølge de interviewede sygeplejersker, ofte forhindrer sygeplejerskerne i at udleve disse idealer i 

virkelighedens pleje og behandling. Denne påpegning af barrierer, i forhold til sygeplejerskens 

kontakt med patienternes pårørende, ses desuden i tidligere studier, som ligeledes tegnede et 

billede af, at sygeplejerskernes høje idealer var udfordret af f.eks. manglen på tid (Lindhardt, 

Rahm Hallberg et al. 2008, Allen 2000, Berthelsen Bøttcher, Lindhardt et al. 2014a, Enhed for 

Evaluering og Brugerinddragelse 2014a). 

Udover høje idealer, i forhold til rummelighed og forståelse overfor patienternes pårørende, 

vidner sygeplejerskernes udsagn desuden om høje idealer i forhold til det at behandle alle 

patienter og pårørende lige. Ulighed er, ifølge sygeplejerskerne primært en udfordring for deres 

lægefaglige kollegaer og sygeplejerskerne oplever ikke, at der også findes en risiko for ulighed i 

forhold til plejen. Udsagn fra de interviewede sygeplejersker peger imidlertid i retning af, at der 

også på det plejemæssige område, findes arbejdsgange og holdninger i afdelingen, der potentielt 

kan animere til en form for ulighed. Bl.a. pårørende med en sygeplejefaglig baggrund ser ud til at 

have potentiel mulighed for at udfylde rollen som pårørende på en måde, der medierer den 

nødvendige forståelse for både patientens og sygeplejerskens situation og dermed potentielt give 

adgang til en anden form for behandling, men også pleje end andre patienter. Dette fund 

harmonerer i nogen grad med fundene i undersøgelsen udført af DSfP omkring hvorledes 

sundhedsprofessionelle oplever at have lettere ved at blive hørt, når de som patienter eller 

pårørende præsenterer sig som sundhedsprofessionelle (Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 

Trygfonden 2014).  

Hovedtemaet i anden undersøgelse i Lindhardts ph.d. afhandling fra 2007: Mødet med pårørende 

– at være fanget mellem idealer og praksis beskriver sygeplejerskernes ubevidste værdikonflikt 

mellem på den ene side deres faglige og etiske idealer og på den anden side de værdier, som 

styrede deres praksis. (Lindhardt, Nyberg et al. 2008a, Lindhardt 2007). Fælles for Lindhardts 

studie og fundene fra dette aktuelle studie er bl.a. den tilsyneladende værdikonflikt mellem 

idealer og virkelighedens praksis. Det tværgående tema i dette studie: Idealer og virkelighed 

minder i vid udstrækning om Lindhardts hovedtema, mens noget dog tyder på, at de to studier 

alligevel adskiller sig på et afgørende punkt.  
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Sygeplejerskerne i Lindhardts studie var tilsyneladende ikke bevidste omkring den værdikonflikt, 

som de befandt sig, mens sygeplejerskerne fra det aktuelle studie tilsyneladende er mere bevidste 

omkring dele af det krydsfelt mellem idealer og virkelighed, som de oplever at skulle agere i. 

Noget tyder således på, at der i årene mellem 2007 og 2015 er sket en øget bevidstgørelse hos den 

enkelte sygeplejerske i forhold til hendes egen arbejdssituation og oplevelsen af at være klemt 

mellem idealer og virkelighed. Denne interessante forskel, mellem fundene i Lindhardts studie og 

fundene fra dette studie, kan muligvis forklares ved hjælp af den tidsmæssige samt kontekstuelle 

forskydning mellem de to studier.  

Måske er det i 2015 blevet mere socialt acceptabelt for den enkelte sygeplejerske at italesætte 

paradokset mellem idealer og daglig praksis og dermed bruge ærligheden omkring systemets 

begrænsninger, som en slags ventil for den paradoksale virkelighed, som sygeplejersken oplever at 

skulle agere i? Hvorvidt det er erkendelsen, der har ændret sig eller sygeplejerskernes trang til 

åbenhed, der har undergået den største forandring er imidlertid svært at svare på. 

Sygeplejerskernes øgede bevidsthed omkring de paradokser, som kendetegner deres kliniske 

hverdag, kan måske forklares ved det tiltagende sygeplejefaglige, såvel som samfundspolitiske og 

økonomiske fokus på pårørendeinddragelse. Dette fokus har formentlig påvirket sygeplejerskernes 

idealer for pårørendeinddragelse og dermed potentielt skærpet hendes blik for gabet mellem 

idealer og virkelighed?   

At de interviewede sygeplejersker er præget af kulturen i en afdeling domineret af 

korttidskontakter, vil uden tvivl også have påvirket deres svar. Måske er netop kulturen i en FAM 

med til at forstørre sygeplejerskens oplevelse af divergens mellem idealer og virkelighed, idet det 

store fokus på flow og høj effektivitet på mange måder synes at ligge langt fra klassiske, normative 

idealer omkring det mellemmenneskelige møde. Det aktuelle studie giver imidlertid ikke direkte 

svar på, i hvilken grad de interviewede sygeplejersker faktisk allerede har justeret deres idealer for 

kontakten med de pårørende i forhold til den konkrete kontekst. Sygeplejerskerne fortalte ikke så 

meget om deres idealer for inddragelsen af pårørende i FAM og det er derfor uklart i hvor høj 

grad, de har reflekteret over idealerne og rammerne for kontakten med patienternes pårørende 

på en afdeling som FAM.  
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En tiltagende åbenhed omkring arbejdsvilkårene i det danske sundhedsvæsen, der i stigende grad 

er præget af travlhed og stress og fylder i medierne og ikke mindst på de sociale medier. Denne 

tiltagende åbenhed omkring bl.a. sygeplejerskernes ofte udfordrende arbejdsvilkår bør ligeledes 

medtænkes, som en mulig forklaring på den identificerede divergens mellem Lindhardts fund og 

fundene fra det aktuelle studie. Den øgede tendens til åben og ærlig italesættelse af kritikken, 

omkring det danske sundhedsvæsen, kan således have påvirket sygeplejerskens kultur i retning af 

et tiltagende behov for at retfærdiggøre egne muligheder for at imødekomme idealerne for den 

gode sygepleje? 

En stor del af dette studies fund, i forhold til det tværgående tema idealer og virkelighed, 

harmonerer med fund fra tidligere studier, i det bl.a. Lindhardt og rapporter fra ViBIS på lignende 

vis italesætter sygeplejerskernes positive idealer i forhold til inddragelsen af pårørende (Lindhardt, 

Nyberg et al. 2008a, Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 2014b, Videnscenter 

for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 2014c). Sygeplejerskernes tilsyneladende øgede 

bevidsthed omkring paradokset mellem idealer og virkelighed, samt oplevelsen af behovet for 

gensidig ærlighed i kontakten med patienternes pårørende, er imidlertid nye fund, der kunne være 

spændende at perspektivere yderligere. I den videre del af diskussionen vælger jeg derfor at 

inddrage dele af ph.d. og lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet 

Rasmus Willigs tanker om håndtering af kritik, da Willigs tanker om kritikkens infrastruktur synes 

at kunne perspektivere dele af mine fund på en interessant måde (Willig 2009). 

 

10.2 Diskussion i forhold til udvalgte dele af Rasmus Willigs tanker om kritik 

Rasmus Willigs bog” Umyndiggørelse” fra 2009 bygger på en interviewundersøgelse af i alt 110 

pædagogers (manglende) mulighed for at forholde sig kritisk til deres arbejde. Willig stiller ved 

hjælp af fund fra de i alt 20 fokus-gruppeinterviews skarpt på et generelt behov for at tale om den 

umyndiggørelse, som han mener, at flere grupper (herunder sygeplejersker) er underlagt i et 

samfund præget af en overvejende økonomisk rationalitet (Willig 2009). Willig peger, med sin 

undersøgelse bl.a. på en tendens til, at samfundskritikken er blevet vendt til en selvkritik, som kan 

være ødelæggende for det enkelte selv (ibid.). Ifølge Willig synes neoliberalismen at have 

resulteret i en slags omformning af samfundskritikken, som i højere grad er blevet til 
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individualiseret kritik (ibid.). En svækket myndighedsfølelse kan, ifølge Willig, bevirke at offentligt 

frontpersonale som pædagoger og sygeplejersker ikke vælger at rejse kritik og dermed ikke får 

afløb for deres naturlige behov for at kritisere (ibid.). Willig dokumenter med sin undersøgelse  

bl.a. hvorledes pædagogerne forsøger at skjule kritisable forhold for forældrene ved hjælp af en 

slags facade-arbejde, hvilket sammenholdt med fund fra det aktuelle studie synes interessant 

(ibid.).   

Iagttages kritikkens infrastruktur på lignende vis omkring de interviewede sygeplejersker synes 

andre mekanismer tilsyneladende at gøre sig gældende. Udsagn om sygeplejerskernes oplevelser 

af at være servicemedarbejdere uden indflydelse på systemets rammer harmonerer kun i nogen 

grad med Willigs beskrivelse af den tiltagende umyndiggørelse. Sygeplejerskerne i dette studie 

fortæller ligeledes om dårlig samvittighed og frustrationer, men fortæller samtidig om en 

oplevelse af ikke at ville undskylde på systemets vegne. Sygeplejerskerne fortæller, at de trods 

betænkeligheder, godt kan finde på at fortælle de pårørende om travlheden i afdelingen og om 

systemets begrænsninger og deres manglende muligheder for at gøre det bedre. Det er tydeligvis 

vigtigt for sygeplejerskerne at realitetsorientere patienternes pårørende i retning af en forståelse 

for sygeplejerskernes arbejdsvilkår og hendes manglende muligheder for at påvirke procedurer, 

standarder og systemet som helhed. De interviewede sygeplejersker giver udtryk for, at de oplever 

det som problematisk at skulle tage ansvar på systemets vegne og fortæller, at de finder det 

frustrerende, når pårørende ikke kan adskille dem fra systemet. 

Willigs undersøgelse er udført omkring 2009 og det må derfor stå, som et åbent spørgsmål, 

hvorvidt kulturen i de offentlige institutioner har forandret sig siden 2009 eller om andre forhold 

gør sig gældende omkring den tilsyneladende diskrepans mellem fund i de to undersøgelser.  

Er det muligt, at sygeplejerskernes ærlighed, i forhold til de pårørende, er en del af en mere eller 

mindre bevidst strategi for håndtering af kritik fra de pårørende og er det muligt, at 

sygeplejerskerne ikke længere kan eller ønsker at konvertere udefrakommende kritik til 

indadvendt selvkritik? Har selvkritikken nået sin bagkant og reagerer nogle offentlige ansatte 

måske nu med en mere udadrettet kritik, som i første omgang handler om at få flyttet fokus væk 

fra dem selv og over på systemet eller rammerne? Er ønsket om ærlighed og forståelse, bl.a. i 

forhold til kritiske pårørende, i virkeligheden en bevidst/ubevidst form for forsvarsmekanisme, 
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som har til hensigt at projicere utilfredsheden i retning af det system, som de oplever spænder 

ben for realiseringen af deres faglige og etiske idealer og værdier? Spændende kunne det, i 

relation til dette studie, have været at spørge mere indgående ind til sygeplejerskernes idealer for 

”den gode sygepleje” for på den måde at have fået viden om sygeplejerskernes idealer og 

forventninger til kontakten med patienternes pårørende. 

Willig taler om såkaldte dobbeltbindinger, som er situationer, hvor f.eks. to arbejdsopgaver 

umiddelbart opleves, som direkte modstridende og dermed umulige at løse samtidig (Willig 2009). 

Et eksempel på en sådan dobbeltbinding, fra de interviewede sygeplejerskens hverdag, kunne 

være det øgede politiske krav om pårørendeinddragelse samtidig med de ligeså vedvarende krav 

om øget effektivisering og kontinuerligt højt flow i patienternes forløb. Hvis ikke sygeplejersken 

vælger at betragte de pårørende, som ressourcer (der bl.a. kan bidrage til denne øgede 

effektivisering) er det svært at finde mening i de politiske krav, der stilles. For at undgå oplevelsen 

af dobbeltbinding vil sygeplejersken formentlig være nødt til at betragte kravet om 

pårørendeinddragelse, som et middel mod målet fremfor blot en ekstra arbejdsopgave – et nyt 

mål. Denne virkningsmekanisme kan således være en mulig forklaring på, at sygeplejerskerne 

tilsyneladende betragter inddragelsen af pårørende, som et middel mere end som et mål i sig selv. 

Willig påpeger vigtigheden af at have ventiler, hvor kritikken kan lukkes ud (Willig 2009). Det er 

således, ifølge ham, naturstridigt at tilbageholde kritik samt ødelæggende for den enkeltes 

fornemmelse af myndighed (ibid.). Kritikken er en del af den mentale motor og stoppes den et 

sted, så vil den finde nye veje (ibid.).  

Udsagn fra det aktuelle studie fortæller kun i særdeles begrænset omfang om, hvad 

sygeplejerskerne gør med deres egen eller de pårørendes kritik, når den først er kommet på 

bordet.  Udsagn vidner om, at de pårørende evt. får udleveret pjecer om patientrettigheder, bliver 

henvist til samtale med afdelingssygeplejersken eller bliver vejledt i forhold til en formel 

klagegang. Interessant er det imidlertid også, hvorvidt sygeplejersken selv går videre med den 

kritik, som hun tilsyneladende gerne vil have italesat eller hvorvidt hun ”nøjes med” at lytte, 

forklare og henvise. Udløser de pårørendes kritik indberetninger af utilsigtede hændelser, 

drøftelser på afdelingens personalemøder, uformel snak i personalestuen eller forstummer 

kritikken, når den først er sagt højt?  
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At dele af fundene, i det aktuelle studie, tilsyneladende ikke harmonerer med Willigs fund fra 2009 

kan skyldes flere faktorer. Dels kan divergensen måske forklares i dette studies begrænsninger i 

forhold til at beskrive, hvad der rent faktisk sker i den kliniske hverdag fremfor blot at beskrive 

informanternes oplevelser og ideelle forestillinger om virkeligheden. Måske er sygeplejerskernes 

udsagn, omkring en positiv, ærlig og åben håndtering af de pårørendes spørgsmål og eventuelle 

kritik, mest af alt et udtryk for deres idealer? Måske forsøger sygeplejerskerne i praksis, på linje 

med pædagogerne i Willigs undersøgelse, i lige så høj grad at skønmale virkeligheden og 

undskylde sig selv og systemet, når de møder patienternes pårørende? At svare på dette falder 

udenfor dette studies rammer, men er i særdeleshed relevant og interessant at søge svar på i 

fremtidige studier.  

En anden mulig forklaring kunne imidlertid også være, at kritikkens infrastruktur står overfor 

forandringer. Måske er kulturen blandt det offentlige frontpersonale i 2015 generelt er præget af 

et større behov for at være ærlige og åbne i forhold til egne muligheder for at yde kvalitet indenfor 

de givne rammer end den var tilbage i 2009? Noget tyder på, at Lindhardts fund tilbage i 2007 

minder om Willigs fund hos pædagogerne i 2009 (Lindhardt 2007, Willig 2009). Sygeplejerskerne i 

Lindhardts studie var tilsyneladende, ligesom pædagogerne, også optaget af at vende ryggen til 

evt. kritik fra de pårørende og undgik derfor bl.a. pårørende, der var uenige eller stillede 

spørgsmålstegn ved plejen og behandlingen. Ligeledes gav sygeplejerskerne ikke udtryk for den 

samme bevidsthed omkring det eksisterende skisma mellem idealer og praksis, som de seks 

interviewede sygeplejersker gør det i dette studie (Lindhardt 2007).  

 

10.3 Metodediskussion  

Kvalitet i kvalitative studier handler bl.a. om transparens samt en løbende eksplicitering af 

metodologisk refleksion således, at læseren på baggrund af en transparent afrapportering, har 

mulighed for at gennemskue vejen fra design til konklusion og på den måde vurdere fornuften og 

lødigheden af det foreliggende studie (Tanggaard, Brinkmann 2015b). 

Struktur og indhold i vurderingen af kvaliteten, i det gennemførte studie, er inspireret Elliott, 

Fischer & Rennies syv kvalitetsindikatorer, som de er gengivet af Brinkmann & Tanggaard i bogen 
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”Kvalitative metoder” fra 2015 (Tanggaard, Brinkmann 2015b). De syv kvalitetsindikatorer er valgt, 

fordi de på en god måde respekterer den kvalitative forsknings særegenhed samt harmonerer med 

de grundlæggende overbevisninger, som løbende har påvirket arbejdsprocessen omkring dette 

studie.  

Du skal specificere dit perspektiv: For at give læseren har mulighed for at vurdere kvaliteten af det 

aktuelle studie er det afgørende, at vedkommende har mulighed for at kende mit perspektiv, som 

forsker (Tanggaard, Brinkmann 2015b). Jeg har således, i opgavens metodeafsnit, dels redegjort 

for mit videnskabsteoretiske perspektiv samt konturerne af min personlige forforståelse i forhold 

til det valgte tema. Min teoretiske forforståelse er forsøgt ekspliciteret i afhandlingens 

baggrundsafsnit, ligesom studiets metodologiske dispositioner er begrundet i afhandlingens 

metodeafsnit. Det synes således veldokumenteret, at de metodiske valg, der er foretaget i studiet, 

kan ses i en relevant sammenhæng med studiets overordnede spørgsmål og fokus. Der blev i 

studiets problemformulering spurgt ind til sygeplejerskens oplevelse, hvorfor det kvalitative 

interview synes velvalgt som metode (Kvale, Brinkmann 2009, Tanggaard, Brinkmann 2015b).  

Du skal situere dine deltagere: For at vurdere kvaliteten af de gennemførte interviews er det 

afgørende, at også konteksten, for de seks interviews ekspliciteres for læseren (Tanggaard, 

Brinkmann 2015b). Jeg har således kortfattet præsenteret det overordnede formål med FAM, 

samt i afsnittet ”Selve interviewene” redegjort for min oplevelse af de konkrete interviews, som 

sociale konstruktioner. FAM er en type afdeling, der på en helt særlig måde danner rammen 

omkring sygeplejerskernes oplevelse af bl.a. kontakten med patienternes pårørende ved bl.a. at 

have stort fokus på patientflow og høj effektivitet (Antonsen 2014). En mere uddybende 

fremstilling af de karakteristika, der kendetegner FAM ville således formentlig have styrket 

grundlaget for den udførte fortolkning. Ligeledes kunne en mere detaljeret beskrivelse af de seks 

informanter og den konkrete FAM formentlig have tilføjet yderligere perspektiver til den udførte 

fortolkning. En detaljeret præsentation af de seks informanter og den konkrete FAM indgår, af 

etiske hensyn, imidlertid ikke i dette speciale.  

Du skal give eksempler: En løbende eksplicitering, af såvel metodologiske som empiriske 

eksempler, giver læseren mulighed for at se bagom de fortolkninger og konklusioner, der bliver 

præsenteret og er dermed en vigtig del af kvalitetssikringen (Tanggaard, Brinkmann 2015b). Det er 
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således med stor ydmyghed, at jeg løbende har måttet reducere antallet af citater for på den 

måde at overholde specialets tilladte omfang. Flere eksempler, i forhold til den analytiske 

procedure, samt flere citater fra informanterne, ville utvivlsomt have styrket kvaliteten ved at 

have øget læserens mulighed for at vurdere i hvor høj grad studiets konklusioner bygger på 

informanternes udsagn og den mening, der ligger bag (Elo, Kyngäs 2008, Tanggaard, Brinkmann 

2015b S.522). Metoden kvalitativ indholdsanalyse lægger op til en relativt detaljeret beskrivelse af 

analysens forskellige faser og denne metode synes således velegnet til at skabe transparens i 

forhold til det gennemførte analysearbejde (ibid.). 

Du skal foretage troværdighedstjek: Løbende troværdighedstjek ville uden tvivl have beriget både 

proces og produkt i forhold til dette studie (Tanggaard, Brinkmann 2015b). At arbejde med et 

kvalitativt studie kan være en ensom færd og jeg ville derfor have foretrukket at anvende 

forskertriangulering, hvis det havde været praktisk muligt (Graneheim, Lundman 2004 s.110). Elo 

& Kyngäs og Schreier advokerer bl.a. for at overveje brugen af forskertriangulering i forhold til især 

i forhold til udarbejdelsen af analyseredskabet samt i forbindelse med selve kodningen af 

materialet. Forskertriangulering ville have øget studiets validitet og reliabilitet (Elo, Kyngäs 2008, 

Schreier 2012). Som et muligt alternativ til en sådan forskertriangulering har jeg imidlertid løbende 

opsøgt medstuderende, kollegaer og min vejleder for via spændende samtaler med dem at 

udfordre egen forforståelse og afprøve fortolkninger og konklusioner. Jeg har ligeledes løbende 

stillet mig selv det spørgsmål: ”Hvad ville informanterne mon sige til denne her tolkning?” I lyset af 

dette spørgsmål har jeg reflekteret over, hvorledes jeg som kvalitativ forsker opererer i et 

grænseland mellem informanternes egen selvforståelse, deres idealer og de nye perspektiver, som 

analysen af det latente indhold i materialet formentlig åbner op for. Inddragelsen af 

deltagertriangulering skønnes, i forbindelse med dette studie, kun at have været relevant i forhold 

til interviewteksternes manifeste indhold i det en deltagervurdering i forhold til fortolkningen af 

det latente indhold vurderes som problematisk (Brinkmann 2015, Graneheim, Lundman 2004 

s.110). 

Du skal opnå kohærens: Opnåelsen af sammenhæng i undersøgelsen er både et spørgsmål om 

metodologisk stringens og et spørgsmål om struktureret og transparent afrapportering 

(Tanggaard, Brinkmann 2015b).  Imødekommelsen af den metodologiske stringens er bl.a. søgt 
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ved valget af analysemetode, idet den kvalitative indholdsanalyse bl.a. er kendetegnet ved at være 

stringent og transparent (Schreier 2012). Jeg har således løbende ved hjælp af en trinvis 

fremgangsmåde bl.a. beskrevet min vej fra forskningsspørgsmål, problemformulering til 

analyseredskab. 

Du skal sondre mellem generelle og specifikke formål: Sygeplejerskers oplevelse af kontakten med 

pårørende, der stiller spørgsmål til plejen og behandlingen er i dette studie undersøgt hos seks 

bestemte sygeplejersker indenfor rammerne af en bestemt kontekst – en helt konkret FAM 

(Tanggaard, Brinkmann 2015b). Kvale & Brinkmann taler om begrebet analytisk generaliserbarhed 

og henviser med dette begreb til, at forskeren såvel som læseren, på baggrund af en assertiv logik, 

må overveje, hvorvidt det er sandsynligt, at lignende fund ville fremkomme ved en ny 

undersøgelse (Kvale, Brinkmann 2009). Blandt andet fund fra tidligere forskning har medvirket til 

en sandsynliggørelse af, at de oplevelser og holdninger, som sygeplejerskerne har givet udtryk for i 

dette studie, må formodes at kunne genfindes hos andre sygeplejersker ansat ved en anden FAM. 

Du skal tilstræbe at skabe resonans i læseren: Når der igennem længere tid arbejdes indgående 

med et særligt emne, og en særlig metode, kan der opstå en vis grad af indforståethed. Som 

forsker er det således vigtigt løbende at stille spørgsmål til sin egen undersøgelse og dermed 

forsøge at imødekomme denne risiko for indforståethed og mangel på resonans hos læseren 

(Tanggaard, Brinkmann 2015b). Jeg har således både før, under og efter denne undersøgelse 

løbende reflekteret over de forskellige trin i processen samt søgt den åbne dialog med mennesker 

i mit netværk, som jeg oplevede kunne være en ressource i forhold til såvel metodologiske valg, 

såvel som indholdsmæssige fortolkninger og konklusioner. Denne ekstroverte arbejdsgang har 

været et bevidst forsøg på til stadighed at sætte min forforståelse på spil og imødekomme en 

nødvendig grad af perspektivbevidsthed (Dahlager, Fredslund 2012). I tråd med den 

hermeneutiske videnskabsteori tror jeg på, at mennesket aldrig er helt perspektivløst samt at 

viden ikke er endimensionel (ibid.) 
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11 Konklusion  

Hvordan oplever sygeplejersker kontakten med pårørende, der stiller spørgsmål til plejen og 

behandlingen, under indlæggelse på en FAM. 

Det overordnede formål med dette studie var at klarlægge, hvordan sygeplejersker oplever 

kontakten med patienternes pårørende under en indlæggelse på en FAM for derved at blive i 

stand til at formulere en række opmærksomhedspunkter for praksis og evt. videre forskning på 

området. 

På baggrund af fundene i dette studie kan det konkluderes, at de interviewede sygeplejersker på 

den ene side oplever de pårørende, der stiller spørgsmål til plejen og behandlingen, som en 

ressource – et es i ærmet, mens der på den anden side tilsyneladende eksisterer uskrevne regler i 

afdelingen, der potentielt kan animere til ulighed. Fundene viste sig i form af tre tværgående 

temaer: Pårørendeinddragelse som et middel. På systemets præmisser. Idealer og virkelighed.  

Noget tyder på, at fund fra dette studie både underbygger og perspektiverer antagelsen om, at der 

er forskel på hvornår det er bedst at spørge, hvad det er bedst at spørge om samt ikke mindst, 

hvordan det er bedst at spørge og det tilsyneladende har en betydning for patienten, om hans 

eller hendes pårørende er i stand til at afkode de uskrevne regler og dermed komme i dialog med 

de sundhedsprofessionelle herunder sygeplejersken. På linje med tidligere forskning viser fund i 

fra dette studie, at kontakten mellem sygeplejersker og pårørende tilsyneladende primært foregår 

på systemets præmisser, ligesom noget tyder på, at de pårørende i vid udstrækning betragtes som 

et middel, der skal fremme vejen mod målet – det effektive patientforløb, der glider nemmest 

muligt.  

Sygeplejerskerne oplever, af flere årsager, gensidig ærlighed i kontakten med de pårørende, som 

betydningsfuld.  Denne gensidige ærlighed er tilsyneladende intentionel, i det noget tyder på, at 

ærligheden både skal hjælpe de pårørende til at passe ind samt give sygeplejerskerne mulighed for 

at forklare sig og dermed øge de pårørendes forståelse for patientens situation samt for de 

rammer, som plejen og behandlingen skal udføres indenfor. Logikken synes at være, at en øget 

forståelse hos de pårørende vil øge mulighederne for, at de pårørende bliver realistiske og nemme 
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samarbejdspartnere. Herved forbliver eller bliver de pårørende det es i ærmet, som 

sygeplejerskerne har brug for, når kabalen skal gå op og patienternes forløb skal glide så nemt og 

roligt, som muligt.  

Sygeplejerskerne giver både udtryk for at have gode intentioner og høje idealer i forhold til 

kontakten med patienternes pårørende. Sygeplejerskerne oplever dog tilsyneladende også, at 

deres hverdagspraksis ofte kan være udfordret af f.eks. manglen på tid til kontakten med de 

pårørende samt manglen på tid til refleksion over kulturen og omtalen af de pårørende i 

afdelingen.  Dette skisma mellem idealer og virkelighed synes sygeplejerskerne at være bevidste 

om og noget tyder på, at en ubevidst håndtering af dette skisma muligvis er sygeplejerskernes 

ærlige og åbne håndtering af de pårørendes eventuelle kritik. Det synes således betydningsfuldt 

for sygeplejerskerne, at de pårørende ikke møder den enkelte sygeplejerske med en generel kritisk 

og opportunistisk holdning bygget på bl.a. tidligere erfaringer, men at de pårørende er i stand til at 

differentiere mellem sygeplejersken og systemet.  

12 Perspektivering 

Dette speciale er begrænset i sit omfang, hvorfor studiets konklusioner primært kan bruges som 

afsæt for videre studier og som diskussionsoplæg i forhold til konkrete initiativer rettet mod en 

øget inddragelse af pårørende. Studiet giver viden om seks sygeplejerskers oplevelser i en helt 

konkret kontekst – en FAM afdeling ved et helt konkret sygehus. På baggrund af dette studie 

kunne det således være spændende, med baggrund i de udledte temaer at interviewere andre 

sygeplejersker fra andre FAM afdelinger for at se, om de samme temaer træder frem hos andre 

sygeplejersker i andre kontekster. Ligeledes kunne det være spændende at supplere og 

perspektivere de aktuelle fund med observationsstudier for på den måde at undersøge mulige 

divergenser mellem det sygeplejerskerne siger og det, der rent faktisk finder sted i den kliniske 

virkelighed.  

Løbende er der i studiet dukket nye interessante spørgsmål op og et område for eventuel videre 

forskning synes bl.a. at være sygeplejerskers håndtering af kritik fra f.eks. pårørende. I denne 

sammenhæng er sygeplejerskernes oplevelse af deres rolle i forhold til systemet desuden 

interessant at undersøge nærmere. Fund i dette studie peger på, at sygeplejerskerne oplever, at 
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det er svært at skulle tage ansvar på systemets vegne samt at de gerne ser, at de pårørende kan 

adskille den enkelte sygeplejerske fra systemet.  

Et andet fokus for videre forskning kunne desuden være idealerne for den gode sygepleje på 

afdelinger, som f.eks. FAM, der er præget af korttidskontakter og dermed korttidssygepleje. En 

måde at imødegå den tilsyneladende kløft mellem idealer og virkelighed på, kunne være at 

undersøge og diskutere de eksisterende idealer for f.eks. holistisk sygepleje i et sundhedsvæsen 

præget af mange forskellige logikker og styringsideer. Kan  der eksempelvis stilles de samme krav 

til sygeplejen i en FAM, som der kan i andre afdelinger? Skal sygeplejersker, der er ansat ved f.eks. 

en FAM nå det samme som andre sygeplejersker bare på kortere tid? 

Studiets formål var bl.a. at formulere en række opmærksomhedspunkter for praksis, som 

potentielt kan indgå i udviklingen og implementeringen af konkrete initiativer rettet mod øget 

pårørendeinddragelse. De udledte opmærksomhedspunkter kan med fordel formuleres som en 

række spørgsmål, som ledelsen såvel som medarbejderne i den enkelte afdeling kan bruge som 

udgangspunkt for faglig diskussion. 

Følgende spørgsmål er udarbejdet på baggrund af det netop gennemførte studie:  

 Hvordan forstår vi pårørendeinddragelse? Som et mål i sig selv eller som et middel anvendt 

for at nå andre mål?  

 Hvordan ser vores idealer ud på området og hvordan ser vores rammer og præmisser ud? 

 Kommunikationen med de pårørende. Hvordan taler vi med de pårørende? 

 Kommunikationen om pårørende: Hvordan taler vi om de pårørende?  

 Findes der uskrevne regler i afdelingen, som måske kan italesættes og diskuteres? 

 Findes der holdninger/arbejdsgange i afdelingen, der potentielt kan medføre ulighed? 

 Hvordan bør plejen og behandlingen organiseres således, at det bliver lettere at inddrage 

de pårørende og imødekomme deres spørgsmål til plejen og behandlingen? 

 Hvordan skal afdelingen praktisk indrettes, så inddragelse af de pårørende får mere 

optimale vilkår? 

 Hvorledes håndterer vi de pårørendes eventuelle kritik?  



 

56 
 

 Hvorledes er vores åbenhed i forhold til de arbejdsvilkår, der er i afdelingen – taler vi med 

de pårørende om disse vilkår? 

 Hvordan kan vi fagligt argumenteres for flere ressourcer herunder tid til øget og forbedret 

inddragelse af de pårørende? 

De ovenfor formulerede spørgsmål og opmærksomhedspunkter kan med fordel anvendes 

sammen med det såkaldte ”Pårørende-Kit”, som DSfP, som et led i kampagnen ”Hej 

Sundhedsvæsen”, offentliggjorde i maj 2015 (Dansk Selskab for Patientsikkerhed b). Det 

udarbejdede Pårørende-Kit har overordnet til hensigt at styrke en aktiv inddragelse af pårørende 

på de danske hospitaler og ”Pårørende-Kittet” indeholder bl.a. en liste med ”Spørgsmål og svar om 

inddragelse af pårørende”, som sygehusene, og den enkelte afdeling kan bruge, hvis de ønsker at 

arbejde målrettet for en øget inddragelse af patienternes pårørende (ibid.). 
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Samtlige abstracts gennemlæses.  

3 artikler læses som fuldtekst.  

3 artikler inkluderes: 

Samspillet mellem pårørende til skrøbelige ældre patienter og plejepersonalet i akutte 

hospitalsafdelinger (Lindhardt 2008). 

Collaboration between relatives of elderly patients and nurses and its relation to 

satisfaction with the hospital care trajector (Lindhardt, Nyberg et al. 2008a). 

Uhelbredelig sygdom og død som et familieanliggende (Dalgaard 2008). 

  



 

    
 

Bilag 4. 

Kære X Klinikleder 

Endnu engang tak fordi du har stillet dig positiv overfor at lade personale fra din afdeling 
indgå i mit speciale – det sætter jeg utrolig stor pris på. 

Der er, siden du hørte fra mig sidst, kommet lidt mere bevægelse i min specialeproces og jeg 
har, sammen med min vejleder ph.d. Pia Riis Olsen, fået lavet en konkret plan for mit videre 
arbejde. 

Det overordnede formål for mit speciale er fortsat: Sygeplejerskers oplevelse af kontakten 
med patienternes pårørende under en indlæggelse på en FAM. 

At jeg nu har udarbejdet en specialeplan, og med andre ord tegnet de overordnede linjer i 
mit videre arbejde, betyder, at jeg er klar til at indgå aftaler med de seks sygeplejersker, fra 
din afdeling. Jeg håber at kunne interviewe i løbet af ugerne 10 og 11.  

Helt konkret betyder det, at jeg har brug for din hjælp til følgende: 

 Udvælgelse og formidling af kontakt til i alt 6 sygeplejersker, der ønsker at 
indgå i min undersøgelse 

 Hvis det er muligt ønsker jeg, at der blandt de 6 informanter er maksimal 
variation i forhold til alder, køn, anciennitet i afdelingen samt antal 
uddannelsesår 

 Planlægning af 2 interviews i uge 10 (ikke tirsdag eller onsdag) 

 Planlægning af 4 interviews i uge 11 (i både uge 10 og 11 er jeg særdeles 
fleksibel i forhold til tid og sted). Interviews kan dermed godt foregå i både 
aften og weekendvagter, ligesom jeg er åben for at mødes andre steder end 
på afdelingen. 

 Udlevering af Informationsbrev samt Samtykkeerklæring til de 6 informanter 
(Samtykkeerklæringen skal jeg bare have den dag, jeg interviewer) 

Jeg håber meget, at ovenstående vil være praktisk muligt og jeg glæder mig til at høre fra 
dig, når du har haft mulighed for at tale med dit personale. 

Ring eller skriv endelig, hvis der skulle dukke spørgsmål op, som jeg ikke har taget højde for. 

De bedste hilsner 

Eva Hoffmann  

Mobil 22994276 / Mail: eho.hoffmann@gmail.com 

 

  



 

    
 

Bilag 5. 

     Hørup den 10.2.2015 
 
 
Kære sygeplejerske,  

 
Jeg er uddannet sygeplejerske og er, i øjeblikket, i gang med mit afsluttende speciale ved 
Kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Aarhus Universitet – Institut for Folkesundhed – 
Sektion for Sygepleje. 
 
Det overordnede formål, med mit speciale, er at undersøge sygeplejerskers oplevelse af 
kontakten med patienternes pårørende under en indlæggelse på en FAM. 
 
Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse og mit ønske er at tage afsæt i 
semistrukturerede interviews med seks forskellige sygeplejersker fra jeres afdeling. 
 
Interviewene vil vare mellem en halv og en hel time og jeg vil være fleksibel i forhold til 
tidspunktet på dagen og stedet for det enkelte interview.  
 
Af hensyn til min egen arbejdsproces, vil det imidlertid være ønskeligt, hvis det kunne være 
muligt at afvikle to interviews i uge 10. Samt fire interviews i løbet af uge 11.  
 
Jeg er meget åben for aftaler om aftenen, og i weekenden, hvis det skønnes bedre for dig. 
Deltagelsen i min undersøgelse er naturligvis frivillig. Jeg vil optage vores samtale og dine 
oplysninger vil blive behandlet anonymt og fortroligt, ligesom de konkrete optagelser vil 
blive slettet efter transskribering.  
 
Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du give Klinikleder X besked snarest. Herefter 
kontakter jeg dig, så vi sammen kan aftale tidspunkt og sted for yderligere information, 
samtykkeerklæring og interview. 
 
De bedste hilsner og på forhånd tak for hjælpen. 

 

Eva Hoffmann 

Sygeplejerske, Stud.cur. 

Kløverlykke 106, 6470 Sydals 

Mobil 22994276 / mail: eho.hoffmann@ucsyd.dk 

mailto:eho.hoffmann@ucsyd.dk


 

    
 

Bilag 6. 

 

Samtykkeerklæring  
 
 
 
 
Jeg giver hermed samtykke til at deltage i en interviewundersøgelse i forbindelse med Eva 
Hoffmanns Speciale ved Kandidatuddannelsen i Sygepleje Aarhus Universitet – Institut for 
Folkesundhed – Sektion for Sygepleje foråret 2015. 
 
Den aktuelle undersøgelse handler om, hvordan sygeplejersker oplever kontakten med 
patienternes pårørende under en indlæggelse på en akut, somatisk hospitalsafdeling. 
 
 
Jeg er informeret om, og indforstået med, følgende: 
  
 

 At det er frivilligt at deltage i undersøgelsen 

 At jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage og dermed udgå af 
undersøgelsen 

 At interviewet anonymiseres. Med andre ord, at jeg ikke omtales ved navn, og at min 
identitet sløres i specialet og en evt. fremtidig publikation 

 At en analyse og fortolkning af interviewet senere vil indgå i Eva Hoffmanns Speciale 
 

 Jeg har modtaget, både skriftlig og mundtlig, information om undersøgelsen, og 

ønsker at deltage, som informant. 

 

 

Deltagers underskrift:   Dato:  

 

 

Projektansvarliges underskrift:  Dato: 



 

    
 

Bilag 7. 

Interviewguide 

Temaer: Spørgsmål: 

 
Indledende spørgsmål: 
Briefing. 

 
Præsentation af mig selv  
Kort oplæg om undersøgelsen/interviewet   
Gentagelse af information om ”Informeret 
Samtykke” og anonymitet. 
Alder 
Hvor lang tid har du været uddannet? 
Hvor lang tid har du været ansat? 
 
Er der ellers noget, som du mener jeg bør vide, 
inden vi går i gang? 
 

 
Sygeplejerskers oplevelse af kontakten med 
de pårørende 

 
Fortæl mig om en situation, med en konkret 
patients pårørende, som du oplevede som god 
og positiv for jeres kontakt. 
 
Fortæl mig om en situation, med en konkret 
patients pårørende, som du oplevede som 
mindre god for jeres kontakt. 
 
Forslag til underspørgsmål: 
Hvad var det, der gjorde denne situation særlig 
god/mindre god? 
 
Hvad var det, der var betydningsfuldt for dig i 
situationen? 
 

 
Spørgsmål fra de pårørende: 

 
Kender du kampagnen ”Hej Sundhedsvæsen”, 
”Spørg løs” eller andre som disse? 
 
Hvis ja – Hvad tænker du så om sådan nogle 
kampagner? 
 
Hvis nej – Hvad tænker du generelt omkring – 
det at pårørende opfordres til at stille spørgsmål 
til plejen og behandlingen? 
 
Forslag til underspørgsmål: 
 
Hvilke spørgsmål oplever du typisk, at de 
pårørende stiller? 



 

    
 

 
Hvem tager initiativet til spørgsmål? 
 
Er der tidspunkter, hvor det er bedre at spørge 
end andre? 
 
Der er mange måder at spørge på, hvilken måde 
foretrækker du at de pårørende spørger på? 
 
Hvad tænker du, hvis de pårørende ikke er enige 
i beslutninger truffet af personalet og dermed 
stiller spørgsmål til faglige beslutninger? 
 
Har du nogensinde oplevet, at det har påvirket 
din eller dine kollegaers kontakt til patienten og 
de pårørende, hvis de pårørende stiller mange 
spørgsmål. Både negativt og positivt (mulighed 
for forhandling) 
 

 
Nemme og besværlige pårørende 
 
 
 
  

 
Der tales en del om besværlige/udfordrende 
pårørende – har du mødt sådan nogle? 
Hvis ja, hvad er det så hos disse pårørende, der 
gør dem besværlige/udfordrende? 
Hvad tænker du om sundhedsprofessionelle, 
som pårørende? 
 

 
Sygeplejerskers mening om pårørendes 
ideelle rolle i afdeling. 

 
Hvis du havde en tryllestav og måtte bruge den i 
forhold til de pårørendes rolle i afdelingen, hvad 
tænker du så, at der skulle ske? 
Hvis du skulle skrive en ønskeseddel/liste med 
gode råd til patienternes pårørende, hvad skulle 
der så stå på den?  
 

 

Afslutning 

 

 
 
Er der noget, du synes, at vi mangler at tale 
om? 
 

 

  



 

    
 

Bilag 8. 

Fremgangsmåden i analysen 

Analysen er gennemført i tre faser: Forberedelsesfasen, organiseringsfasen og 
formidlingsfasen (Elo, Kyngäs 2008). 
Forberedelsesfasen  Problemformulering og 

forskningsspørgsmål formuleres på 
baggrund af kendt viden. 

 Herefter blev der dannet fire 
hovedkategorier og en række 
underaspekter af disse hovedkategorier 
her kaldet koder.  

 De fire kategorier var: Sygeplejerskens 
oplevelse af kontakten med patientens 
pårørende. Reaktion på spørgsmål fra de 
pårørende. Nemme og besværlige 
pårørende. Sygeplejerskens mening om de 
pårørendes rolle i afdelingen. 

 

Organiseringsfasen  Udarbejdelse af Analyseredskab 
indeholdende – forskningsspørgsmål, 
hovedkategorier, beskrivelse af 
hovedkategorier samt koder. 

 Udarbejdelse af Interviewguide. 

 Interviews foretages med afsæt i 
interviewguiden. 

 Justering af Analyseredskabet på 
baggrund af gennemlæsning af det 
transskriberede materiale. 

 Identificering af meningsbærende 
enheder i det transskriberede materiale.  

 Meningsbærende enheder kodes i forhold 
ved hjælp af Analyseredskabet. 

 På baggrund af kodningen formuleres 13 
kategoriseringer. 

 På baggrund af en gennemlæsning og 
sammenfatning af de 13 kategoriseringer 
genereres 3 tværgående temaer, som 
udgør den overordnede opsamling på 
analysen.  

Formidlingsfasen  I diskussionsafsnittet diskuteres de tre 
tværgående i forhold til relevant 
litteratur. Opsamlingen på 
diskussionsafsnittet vil fungere, som 
afsæt for formuleringen af den endelige 
konklusion og perspektivering. 

 



 

    
 

Bilag 9. 

Analyseredskab 

Dette analyseredskab er et redskab fremkommet på baggrund af både en deduktiv og en induktiv 
proces.  

Forskningsspørgsmål og hovedkategorier er fremkommet på baggrund af eksisterende forskning.  

Koderne er både data og teoridrevne i det de er fremkommet med afsæt i dels litteraturen og dels i 
informanternes udsagn (data).  

De koder, der er fremkommet på baggrund af teorien er vist med sort, mens de koder der er 
fremkommet på baggrund af data er vist med rødt. 

Analysen af de transskriberede interviews er foretaget ved hjælp af kodninger med dette 
analyseredskab  

 

Forskningsspørgsmål Hovedkategorier Beskrivelse af 
kategorien  

Koder  
 

Hvordan oplever 
sygeplejersker 
kontakten med 
patientens pårørende 
og hvad er 
betydningsfuldt for 
sygeplejersker i denne 
kontakt?  
 
 
 

Sygeplejerskers 
oplevelse af 
kontakten med 
patientens 
pårørende  

Kategorien handler om 
sygeplejerskers 
forskellige oplevelser af 
kontakten med de 
pårørende samt deres 
oplevelse af, hvad der 
er betydningsfuldt i 
denne kontakt: 
 
”Kontakten” skal forstås 
som et kontinuum af 
alle former for 
interaktion, 
kommunikation, 
samarbejde mellem de 
to parter. 
 

Datadrevne koder: 
At komme tæt på de 
pårørende 
At hjælpe de pårørende 
videre. 
At være et team med 
lægen. 
At være ærlig 
At få det bedste ud af 
situationen. 
At se den pårørendes 
behov. 
Lighed 
At de pårørende er 
velinformerede. 
At de pårørende er 
trygge. 
At få hjælp fra de 
pårørende. 
 

 

 

 



 

    
 

Hvorledes oplever og 
forholder 
sygeplejersker sig til 
pårørende, der stiller 
spørgsmål til plejen og 
behandlingen? 
 

 Kategorien handler om 
sygeplejerskers 
kendskab og holdning til 
kampagner som f.eks. 
”Spørg løs” samt om 
sygeplejerskers 
forskellige reaktioner på 
spørgsmål fra de 
pårørende.  
 
 

Teoridrevne koder: 
Kendskab til kampagner 
fra Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed 
Uskrevne regler i 
afdelingen 
Initiativ til spørgsmål 
Afbrydelser/Tid 
Kritik 
Undgå kontakt 
Mulighed for 
forhandling 
Klager og 
patientrettigheder 
Datadrevne koder: 
At være venlig 
Mig og systemet 
Tavshedspligt 
Forståelse for de 
pårørende. 
 

 

Hvordan beskriver 
sygeplejersker 
henholdsvis de nemme 
og de besværlige 
pårørende? 
 

Nemme og de 
besværlige 
pårørende 

Kategorien handler om 
sygeplejerskers 
oplevelse og beskrivelse 
af pårørende som 
henholdsvis nemme og 
besværlige pårørende 
samt over 
sygeplejerskers 
beskrivelse af kontakten 
til pårørende, der selv 
er 
sundhedsprofessionelle. 
 
 
 
 
 

Teoridrevne koder: 

Sundhedsprofessionelle 
som pårørende. 

Nemme 

Besværlige 

Krævende 

Realistiske 

Urealistiske 

Hjælpsomme 

Tidskrævende 

Kritiske 

Forstående 

Datadrevne koder: 

I krise 

Vrede 

Stærke 

Svage 

Mangler viden om 
patienten. 

Velinformerede om 
patienten. 

Velformulerede  



 

    
 

Tilbageholdende 

Dominerende 

Besværlige pårørende 
konstellationer 

Hvilken rolle tænker 
sygeplejersker, at 
patienternes pårørende 
skal spille i afdelingen. 
 

Sygeplejerskers 
mening om 
pårørendes ideelle 
rolle i afdeling. 

Kategorien handler om 
sygeplejerskers mening 
om de pårørendes 
ideelle rolle i afdelingen 
og de hæmmende og 
fremmende faktorer, 
som hun oplever, der 
gør sig gældende. 
 
Ønskeseddel/gode råd 
til de pårørende.  
 

Teoridrevne koder: 

De fysiske rammer 

Organisering – f.eks. 
Stuegang 

Mere tid 

 

 
 



 

    
 

Eksempel på kodningsarbejdet ud fra analyseredskabet 

Meningsbærende 
enhed: 

Meningskodensering: Kategori: Hvilket 
spørgsmål 
ligger bag: 
 

Kode: Kategorisering Hvad er 
indholdet/ 
budskabet 

 
”Så kan jeg 
faktisk godt finde 
på nogle gange 
at spørge dem 
direkte og sige, 
hvis du stiller mig 
det spørgsmål 
prøv at fortæl 
mig lidt mere om, 
hvorfor spørger 
du sådan”. 
(Bente)  
 
 
 
 

 
Sygeplejersken 
spørger de pårørende 
direkte, hvorfor de 
spørger som de gør. 

 
Sygeplejerskers 
oplevelse af 
kontakten med 
patienternes 
pårørende 

 
Hvad var det, 
der var 
betydningsfuldt 
for dig i 
situationen? 
 

 
At 
være 
ærlig 

 
Ærlighed 

Sygeplejersken 
ønsker en ærlig 
kontakt med 
de pårørende. 
Hvis hun er 
usikker på, 
hvorfor de 
f.eks. spørger 
som de er det 
betydningsfuldt 
for hende at 
tage initiativ til 
en åben og 
ærlig dialog. 
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