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Resumé 
Baggrund: Underernæring er et stort problem for patienter i behandling for 

lungekræft med betydning for patienternes behandlingsforløb og overlevelse. Til 

trods for nationale retningslinjer for ernæringspraksis er ca. 30 % af indlagte 

patienter i risiko for at få komplikationer, som følge af insufficient ernæring. Studier 

viser, at ernæringssygeplejen prioriteres lavt på hospitalerne. 

Formål: At undersøge, hvordan patienter i behandling for lungekræft oplever 

ernæringssygeplejen på hospitalerne. 

Metode: Syv kvalitative interviews med patienter med lungekræft blev udført og 

analyseret ud fra Sally Thornes teori om fortolkende beskrivelser. 

Fund: Tre kernekategorier fremkom: 1) Ernæringssygepleje er, når individuelle 

behov er udgangspunktet 2) De personlige egenskabers betydning 3) 

Ernæringssygepleje, som konkrete plejehandlinger og tiltag. 

Konklusion: Ifølge patienter i behandling for lungekræft er ernæringssygepleje 

mere end bare mad. Ernæringssygepleje er komplekst og bør baseres på en 

individuel situationsbestemt pleje.  

Kliniske anbefalinger: Sygeplejerskerne bør igen fokusere på ernæringssygeplejen 

og tage ansvar for området i klinisk praksis.   
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Summary  
Background: Undernutrition is a major problem for patients with lung cancer, 

which can affect the compliance to treatment and survival. Despite national 

guidelines for nutritional care and practice 30 % of all patients in hospital are still 

at risk of complications to insufficient nutritional intake. Studies show that 

nutritional care is not a prioritized nursing task in hospitals.  

Aim: To explore how patients with lung cancer experience nutritional care in 

hospitals. 

Methods: Qualitative interviews with seven patients with lung cancer were 

conducted and analysed based on interpretive description by Sally Thorne. 

Results: Three core themes were identified: 1) Nutritional care is based on the 

personal needs 2) Personal characteristics are important 3) Nutritional care is 

specific care actions and initiatives. 

Conclusion: Nutritional care is according to the lung cancer patients more than 

just food. Nutritional care is a complex area, which should be based on individual 

and situational-based care. 

Clinical implications: Nurses need to refocus on fundamental care and take 

responsibility for this area in clinical practice.      
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Indledning 

Dette speciale omhandler patientperspektiver på ernæringssygeplejen set ud fra patienter i 

behandling for lungekræft. Patienternes erfaringer ses, som en kilde til viden, der kan danne basis 

for udvikling af den sygeplejefaglige praksis i forhold til underernæring på somatisk hospital. 

Specialet udarbejdes i en interaktionistisk referenceramme, hvor ny viden og forståelse skabes 

mellem mennesker (1). 

Motivationen for valg af emnet kommer fra kliniske erfaringer med sygepleje til ernæringstruede 

patienter i behandling for lungekræft samt erfaringer som udviklingskoordinator for klinisk 

ernæring på et Universitetshospital (2). Baggrunden for, at mere viden og flere perspektiver på 

ernæringssygepleje opleves nødvendigt tydeliggøres i de følgende afsnit. 

Underernæring, problemets omfang 

Sygdomsbetinget underernæring er et aktuelt problemområde i Danmark, da 20-40 % af alle 

indlagte patienter vurderes som underernærede og flere patienter taber sig yderligere under en 

indlæggelse (3,4). Underernæring har konsekvenser for patienterne i form af øget dødelighed, 

øget risiko for komplikationer, forringet livskvalitet og en negativ indflydelse på patientens 

rehabilitering efter sygdom (5-7). Sundhedsstyrelsen anbefaler screening med det 

evidensbaserede redskab NRS 2002, som indeholder 4 spørgsmål, som er prædiktorer for 

sygelighed, dødelighed og øget behandlingsudgifter under en hospitalsindlæggelse (8-10). 

Interventionsstudier viser, at en optimeret ernæringsindsats har positive effekter for indlagte 

patienter i form af færre komplikationer og kortere indlæggelsestid (9,11). Studierne ligger 

ligeledes til grund for den europæiske guideline fra 2002 omkring ernæringsscreening, som er 

publiceret af det europæiske ernæringsnetværk ESPEN (11,12). Ifølge sundhedsøkonom Kjeld 

Pedersen medfører underernæring ved medicinske patienter en merudgift for sundhedsvæsenet 

på 168 mio. kr. årligt i 2008 (13). Lignende beregninger ses i en portugisisk undersøgelse, hvor 

behandlingsudgifterne til en patient i ernæringsrisiko øges med 20 % sammenlignet med en 

normalvægtig patient (14). For at synliggøre problemet og samle evidensen på området, blev der i 

2014 udgivet en dansk rapport fra Kost og Ernæringsforbundet, hvor underernæring beskrives, 

som et skjult samfundsproblem, der vil vokse markant i fremtiden med store menneskelige og 
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samfundsmæssige konsekvenser til følge (13). Rapporten har medført, at underernæring er 

kommet på den politiske dagsorden for flere ministre i 2014 og medført nedsættelse af en 

tværfaglig arbejdsgruppe, som vil belyse problemområdet og udarbejde anbefalinger til 

afhjælpning af problemet i sundhedssektoren (15). 

Den samfundsmæssige bevågenhed på underernæringsproblematikken på danske hospitaler har 

eksisteret igennem flere år, hvilket også afspejles i Sundhedsstyrelsens vejledning til 

sundhedspersonalet omkring screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko fra 

2008 (8) samt i akkrediteringens krav og indikatorer omkring screening, ernæringsplan og 

opfølgning på hospitalerne (16). Danmark tilsluttede sig desuden i 2003 en europæisk resolution 

indeholdende klare målsætninger for intervention og pleje i forhold til underernæring på 

hospitalerne (17). Til trods for de klart beskrevne samfundsmæssige krav og målsætninger 

omkring indsatsen mod underernæring, er der ifølge sociolog Lotte Holm fortsat stor 

uoverensstemmelse mellem ord og praksis på hospitalerne (7). Denne kritik er baseret på en dansk 

medicinsk teknologivurdering af ernæringsplejen til medicinske patienter fra 2005 (18,19). 

Undersøgelsen viser en række hæmmende og fremmende forhold omkring den ledelsesmæssige 

opbakning, ansvarsfordelingen, tid til kommunikation mellem patient og personale samt 

samarbejdet med produktionskøkkenet (7,19). Alle forhold havde afgørende betydning for den 

ernæringspleje, som blev udført i de enkelte sengeafsnit (18). Underernæring er hermed en aktuel 

problematik inden for flere specialer på hospitalet, men for at afgrænse mit fokus udvælges en 

patientgruppe, hvor problematikken er hyppigt forekommende. 

Underernæring ved patienter i behandling for lungekræft 

I følge opgørelse for Dansk Lunge Cancergruppe fik 4432 patienter diagnosen lungekræft i 2011, 

hvilket er et lille fald for begge køn sammenlignet med de tidligere år (20). Ud fra statistiske 

beregninger ses desuden en fremgang i forhold til 5 års overlevelsesrate for patienterne, så 12 % 

af mændene og 15 % af kvinderne i dag lever 5 år efter diagnosticering (20,21). Sammenlignet 

med de øvrige nordiske lande ligger Danmarks patientantal højere og overlevelsesraten lavere 

(20). Forekomst af underernæring er ifølge en belgisk undersøgelse fra 2014 hyppig ved patienter 

med lungekræft forårsaget af tilstanden cancer cachexia (22). Ifølge en engelsk artikel findes der 

ikke en fælles definition på cancer cachexia, som derfor anvender en todelt beskrivelse af 
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tilstanden (23). Primær cachexia er stressmetaboliske fysiologiske forandringer og sekundær 

cachexia omhandler faktorer, som kvalme og smagsforandringer, der kan nedsætte patientens 

appetit og kostindtag (23). Cancer cachexia har både fysiologiske konsekvenser for patienten, men 

også psykosocial betydning for både patient og pårørende (24). Et engelsk studie har undersøgt, 

hvordan cancer cachexia opleves af patienter og pårørende (25). Studiet er baseret på 

ustrukturerede interviews med patienter samt deres pårørende og viste, at cancer cachexia skabte 

bekymringer, familiekonflikter og at det synlige vægttab medførte, at patienten oplevede socialt 

stigma, isolation og et forandret selvbillede (25). Vægttabet ses desuden, som en metafor for en 

nærtstående død og en tabt kamp mod sygdommen (25). Lignede resultater findes en engelsk 

interviewundersøgelse med patienter og personale fra 2005 (26). Ifølge studiet opleves det synlige 

vægttab også som et personligt tab af kropskontrol, som skabte følelsen af fysisk og psykisk 

svaghed (26). Begge studier konkluderer, at patienterne føler sig hjælpeløse og alene med 

vægttabsproblemet og mangler dialog, støtte og vejledning fra personalet (25,26). Ifølge en 

engelsk interviewundersøgelse oplever patienter med lungekræft også andre fysiologiske 

symptomer som eksempelvis træthed, lufthunger, hoste, kvalme, opkast, smerter og 

smagsforandringer, som alle er faktorer med indflydelse på patientens kostindtag (27). Studiet 

viser desuden, at symptomet mangel på appetit opleves af 60 % af de deltagende patienter og at 

der opleves en synergieffekt imellem de beskrevne symptomer, da de kan udløse og forstærke 

hinanden (27). Ovenstående studier om patienter med lungekræft tydeliggør, at underernæring og 

vægttab er et aktuelt og komplekst problemområde for denne patientgruppe med konsekvenser 

for såvel patienterne som deres familier (25-27). 

Ifølge rapporten fra Kost og Ernæringsforbundet betyder underernæring og vægttab ved 

kræftpatienter generelt, at deres immunsystem svækkes og at patienterne får sværere ved at tåle 

efterbehandlingsprogrammet, som i flere tilfælde pauseres og udskydes på grund af patientens 

ernæringstilstand (13). Ernæringens vigtige betydning og indflydelse på behandling og overlevelse 

af en kræftsygdom beskrives i en engelsk artikel fra 2013, som understreger, at indsatsen mod 

underernæring skal opprioriteres på hospitalerne og er et sygeplejefagligt område, som kræver en 

tidlig intervention og vejledning undervejs i behandlingsforløbet (28). En optimeret 

ernæringsindsats ser ud til at kunne øge patientens mulighed for overlevelse, da 

behandlingsprogrammet kan gennemføres uden pauser (13,28). 
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Patientperspektivet på underernæring 

I forhold til patientens oplevelse af underernæring og nedsat kostindtag ved sygdom findes flere 

kvalitative studier, der er samlet i et dansk litteraturreview fra 2012 (29). Litteraturstudiet viser, en 

generel tilfredshed med maden på hospitalet, at fysiske forandringer i form af smagsforandringer 

og spise/synkeproblemer kan nedsætte appetit og madlyst samt at patienterne kan opleve 

psykiske påvirkninger i form af bekymringer, angst og skam ved spisesituationerne (29). Studiet 

beskriver ernæringssygeplejen som mangelfuld og utilstrækkelig på grund af manglende fokus på 

de patienter, som ikke selv formår, at bede om hjælp (29). Studiets budskab er, at 

sygeplejerskerne skal optimere den basale ernæringssygepleje og bruge sanserne og igennem 

dialog tilpasse plejen til patientens ønsker, smagspræferencer og vaner (29). 

Sygeplejerskers evne til individuel ernæringsvurdering af patienterne er også et forskningsfokus i 

et dansk interview studie fra 2011 (30). Ifølge studiet af Holst oplever de underernærede patienter 

forskellige behov og kan opdeles i to patienttyper, som sygeplejersken bør skelne imellem i 

ernæringsplejen: Den passive patient, som er karakteriseret ved træthed, nedsat hukommelse og 

koncentration, har behov for ernæringssygepleje, hvor sygeplejersken tager ansvar og motiverer 

patienten til et øget kostindtag. Den aktive patient oplever modsætningsvis ansvarsfølelse og 

motivation for selv at løse ernæringsproblemet. Denne patienttype har derfor behov for 

ernæringssygepleje, hvor patienten involveres og har medbestemmelse på pleje og behandling 

(30). Studiet af Holst viser ligeledes, at specielt de passive patienter mangler støtte fra personalet, 

da de ikke formår, at efterspørge hjælpen (30). 

Dette afsnit viser, at de underernærede patienter kan opleve forskellige behov for 

ernæringssygepleje, hvilket leder over til næste afsnit, hvor ernæringssygeplejen kritisk analyseres 

med afsætning i litteraturen, beskrevne anbefalinger på området samt samfundets krav til 

indsatsen mod underernæring på hospitalet. 

Underernæring og sygepleje 

Ud fra studierne om patientperspektivet på underernæringsproblemet samt undersøgelserne om 

patienterne med lungekræft fremstår det tydeligt, at patienterne efterspørger mere dialog, støtte 

og vejledning fra personalet (25,26,29,30). Ernæringssygeplejen beskrives hermed som 



10 
 

utilstrækkelig i forhold til patienternes behov for hjælp (25,26,30). Dette står i kontrast til de 

historiske beskrivelser af ernæringssygeplejen, som går helt tilbage til Florence Nightingale i 1860, 

hvor ernæring beskrives, som et basalt og vigtigt område indenfor den grundlæggende sygepleje 

(31). Senere beskriver Sygeplejeprofessor Virginia Henderson i publikationen ”Sygeplejen 

grundlæggende principper”, at ernæringslære er et af de vigtigste fag i sygeplejeuddannelsen (32). 

Ifølge Henderson har sygeplejersken det største ansvar for at fremme patientens kostindtag og 

ernæringssygeplejen rummer både fysiske, psykiske og sociale tiltag med udgangspunkt i 

patientens ønsker og behov (32). Sygeplejerskens ansvar i forhold til underernæring samt 

vigtigheden af, at kunne vurdere og skelne mellem de ernæringstruede patienter beskrives også i 

studiet af Holst (30). Ernæringssygeplejens vigtighed ses beskrevet i både ældre og nyere 

litteratur, men trods det, oplever patienterne med lungekræft fortsat, at ernæringssygeplejen, der 

udøves i praksis er mangelfuld, nedprioriteret og utilstrækkelig (25-27). Ernæringssygeplejen ser 

hermed ud til, at have gennemgået en forandringsproces siden Hendersons beskrivelse af den 

basale sygepleje i 1992. 

De sidste 10 års udvikling og forskning inden for underernæring afspejles i Sundhedsstyrelsens 

vejledning, som er baseret på evidensbaserede studier om effekten af ernæringsterapi (8). 

Udviklingen har medført, at ansvarsfordelingen i forhold til underernæring er blevet mere 

tværfaglig (8). Ifølge danske studier omkring sygeplejerskers perspektiver på problematikken 

betyder tværfagligheden, at ansvarsfordelingen er blevet uklar, hvilket ses, som en barriere for 

gennemførsel af en sammenhængende ernæringsbehandling til patienterne (33,34). Samme 

problematik belyses også i et australsk studie, som ligeledes har fundet en usammenhængende 

strategi i praksis (35). Strategien udfordres desuden af hospitalspersonalets holdning til området, 

hvilket fremgår i en skandinavisk spørgeskemaundersøgelse (36). Studiet viser, at 

ernæringsindsatsen opleves, som et område med lav prioritet i praksis på grund af mangel på 

interesse og utilstrækkelig viden på området (36). Lignende resultater ses i en dansk 

spørgeskemaundersøgelse fra 2012 om kræftsygeplejerskers oplevelser af ernæringsindsatsen til 

patienter med kræft (37). Undersøgelsen viser, at 75 % af sygeplejerskerne først screener 

patienten, når de oplever et tydeligt vægttab og kun 45 % af sygeplejerskerne følger op på den 

planlagte ernæringsindsats (37). Undersøgelsens resultater fik medieomtale i 2014 under 

opsigtsvækkende avisoverskrifter som ”Hver fjerde kræftdødsfald skyldes underernæring” samt ” 
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Svagt fokus på ernæring ved kræftsyge” (38,39). Formanden for Faglig Sammenslutning for 

Kræftsygeplejersker udtalte efterfølgende, at ernæringsindsatsen var en skamplet i sygeplejen, 

som bør forbedres (13). Kræftsygeplejerskerne erkender hermed, at ernæringssygeplejen til 

kræftpatienterne i dag er utilstrækkelig og nedprioriteret i praksis og udtrykker et behov for 

udvikling på området (13). Lignende problematik belyses i et dansk studie fra 2005 omkring 

medicinske patienters oplevelse og tilfredshed med ernæringssygeplejen på hospitalet (40). 

Studiet viser, at patienterne manglende information, dialog og oplevede en begrænset 

opmærksomhed på problemområdet forårsaget af travlhed hos personalet (40). Undersøgelsens 

resultater understøtter dermed, at ernæringssygeplejen i dag ikke imødekommer patientens 

behov for hjælp, som også beskrives i studierne omkring lungekræftpatienterne (25,26). 

I forhold til kræftpatienters generelle tilfredshed med plejen viser en svensk 

spørgeskemaundersøgelse fra 2011 ydermere, at patienter og pårørende kan opleve tilfredshed 

forskelligt, idet de tillægger forskellige aspekter af plejen betydning (41). Kvindelige pårørende 

vægter eksempelvis individuelle plejetiltag højere end de mandlige patienter og at tilfredshed 

opleves forskelligt af yngre og ældre patienter (41). 

Ovenstående viser, at ernæringssygepleje er grundlæggende sygepleje og kan indeholde flere 

aspekter, tiltag og handlinger. Et australsk systematisk review artikel fra 2010 forsøger, at 

konkretisere ernæringssygeplejen på hospitalet ved at definere sygeplejerskens rolle i forbindelse 

med underernæring (42). Dette har resulteret i otte anbefalinger for god ernæringspraksis på 

hospitalet; 

1. Patienten ernæringsscreenes ved indlæggelsen med et valideret redskab 

2. Individuel ernæringsplan udarbejdes til ernæringstruede patienter 

3. Indenfor 24 timer udredes patienten for andre fysiske, psykiske, sociale faktorer, som kan 

nedsætte patientens appetit 

4. Fokus på måltidet 20 min før og 30 min efter, så patienten sikres et godt spisemiljø og 

tilbydes mulighed for personlig hygiejne før og efter måltidet 

5. Der skabes ro om måltidet og patienten tilbydes den nødvendige hjælp til spisning 

6. Mundpleje og patientundervisning i mundhygiejne opprioriteres i plejen samt eventuelle 

tand, tykke, synkeproblemer afhjælpes ved patienten 

7. Behov for en ernæringsansvarlig sygeplejerske, som udfører kvalitetsudvikling på området 
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8. Fokus på nedsættelse af fasteperioder under indlæggelsen (42) 

Lignende anbefalinger til ernæringssygeplejen fremgår i en engelsk debatartikel fra 2002, som 

desuden nævner medicinering, som et centralt indsatsområde (43). Artiklen anvendes kun i dette 

afsnit, som en ekspertudtalelse, som kan underbygge og supplere de otte anbefalinger for god 

ernæringspraksis, da vurderingen af artiklen finder kritikpunkter i forhold til artiklens metode og 

stringens. 

Anbefalingerne er meget konkrete og tager udgangspunkt i arbejdsopgaver som eksempelvis 

ernæringsscreening, afdækning af risikofaktorer samt ordination af ernæringsplan (42). De 

omhandler eksempelvis ikke konkrete sygeplejetiltag, som kan afhjælpe symptomer som 

smagsforandringer, kvalme, smerter, dyspnøe mv, som også kan have indflydelse på kostindtaget 

ved en patient med lungekræft (27). 

Både i nyere faglitteratur til sygeplejerskeuddannelsen samt i Sundhedsstyrelsens vejledning ses 

samme prioritet i beskrivelsen af ernæringssygeplejen (8,44). Hovedvægten ligger på det 

evidensbaserede screeningsarbejde på hospitalet samt udarbejdelse af ernæringsplaner (8,44). I et 

appendiks til Sundhedsstyrelsens vejledning findes et kortere afsnit om gode råd til afhjælpning af 

appetitløshed og spiseproblemer samt om patientmotivation (8). En forklaring på, hvorfor 

ernæringssygeplejens fokus og beskrivelser har forandret sig over tid, kan blandt andet forklares 

ud fra samfundsudviklingen og kravene til dagens sundhedsvæsen. 

Udviklingen i det offentlige sundhedsvæsen er i dag præget af New Public Management 

tænkningen, som ifølge professor Steen Hildebrandt har fokus på konkurrence, kontrol og 

effektivitet (45). Lignede synspunkter fremstilles af professor i økonomi Ove Petersen i 

beskrivelserne om Danmark, som en konkurrencestat (46). Målet for den offentlige sektor er, at 

levere service og høj kvalitet til færrest mulig udgifter, så Danmarks globale konkurrenceevne kan 

opretholdes (46). Da underernæring medfører en merudgift for sundhedsvæsenet har området 

som nævnt fået stor opmærksomhed (13,15). Akkrediteringens krav og indikatorer i forhold til 

underernæring, som indgår i auditundersøgelser på hospitalerne, kan ses som et eksempel på 

samfundets forsøg på at kontrollere indsatsen og dermed udgifterne forbundet med 

underernæring. Ifølge undersøgelsen fra Kost og Ernæringsforbundet betyder krav om effektivitet 

samt auditmålinger på hospitalerne, at patienterne kun får udført ernæringsscreening samt får 
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ordineret ernæringsplan, men at den opfølgende indsats ofte mangler, da den indsats ikke er en 

indikator, som kontrolleres på hospitalet (13). Undersøgelsen viser det paradoksale, at 

ernæringssygeplejen i dag styres af samfundsmæssige kvalitetskrav og opsatte indikationer og ikke 

som tidligere Hendersons beskrivelser af patientens individuelle ernæringsbehov (16,32). 

Studierne om lungepatienternes oplevelse af problemområdet samt patienternes oplevelse af 

sygeplejen viser, at ernæringssygepleje rummer mere end ernæringsscreening, ernæringsplan og 

kostregistrering (25,26,29,30). Viden om de konkrete plejetiltag, som de underernærede patienter 

efterspørger, som kan afhjælpe appetitløshed og motivere patienten til at spise trods manglende 

appetit, ser ud til at være underbelyst i såvel Sundhedsstyrelsens vejledning, faglitteratur til 

sygeplejeuddannelsen samt i de beskrevne anbefalinger for god ernæringspraksis (8,42,44). 

Afgrænsning af specialets problemstilling 

Baggrundsafsnittet viser, at sygdomsbetinget underernæring er et stigende problem på somatiske 

hospitaler i Danmark med menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser til følge (5-7,13-

14). Underernæring er et aktuelt problem for patienter i behandling for lungekræft, da vægttabet 

kan have fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for patient og pårørende (24-26,41). I Danmark 

ligger overlevelsesraten for patienter med lungekræft lavere end de øvrige nordiske lande og 

indsatsen og behandling på området skal derfor forbedres (20). En optimeret ernæringsindsats har 

indflydelse på behandling og overlevelse ved kræftsygdom og er derfor et af flere tiltag, som kan 

være med at forbedre overlevelsesraten for patienter med lungekræft i Danmark (28). 

Til trods for Sundhedsstyrelsens tydelige krav og strategi på området, er ernæringsindsatsen 

fortsat problematisk og udfordres af samfundsudviklingen og målet om et effektivt 

sundhedsvæsen (13). Sygeplejerskerne erkender deres ansvar i forhold til underernæring og 

kender konsekvenserne for patienterne, men til trods for det, nedprioriteres området forsat og 

den ernæringspraksis der udføres, er præget af en uklar ansvarsfordeling og usammenhængende 

tiltag (13,36,42). Studier om patientperspektivet belyser, at ernæringssygeplejen mangler fokus og 

bør tilpasses patienttypen og den enkelte patients ønsker, behov og præferencer (25,26,30). 

Historisk set er ernæringssygeplejen velbeskrevet, som en del af den basale sygeplejen, men 

sygeplejerskernes fokus på området ser ud til at have forandret sig over tid og præges i dag også af 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og akkrediteringens krav på området (13). Studierne om 
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anbefalinger for god ernæringspraksis samt faglitteratur viser, at hovedvægten ligger på konkrete 

arbejdsopgaver som ernæringsscreening, kostregistrering og ordination af ernæringsplan (8,42-

44). Ernæringssygeplejens øvrige aspekter som basale sygeplejehandlinger ser ud til at være gledet 

mere i baggrunden. Problematikken skaber derfor et behov for, at sætte fokus på den 

grundlæggende ernæringssygepleje og skabe mere viden om den motiverende kommunikation, 

dialog, støtte og vejledning, som studier viser efterspørges af de underernærede patienter 

(25,26,29,30,40). Viden om disse aspekter af ernæringssygeplejen beskrives ikke i de otte 

anbefalinger for god ernæringspraksis og kun i et begrænset omfang i Sundhedsstyrelsens 

vejledning og faglitteraturen (8,42,44). Da underernæringsproblematikken er hyppigt 

forekommende hos patienter i behandling for lungekræft, har denne patientgruppe sandsynligvis 

oplevet ernæringssygepleje på hospitalet. Disse patienters oplevelser og erfaringer vil derfor 

kunne supplere studierne omkring ernæringssygeplejen samt give en større forståelse for 

patienternes perspektiver. Mere viden kan danne basis for udvikling af ernæringssygeplejen, så 

den tilpasses patientens behov samt de krav, som stilles til dagens sundhedsvæsen. Afgrænsning 

af specialets problemstilling leder frem til følgende problemformulering; 

 

Problemformulering 

Hvordan oplever den underernærede patient i behandling for lungekræft 

ernæringssygeplejen under en indlæggelse på somatisk hospital? 

 

Metode 

Dette afsnit indeholder en redegørelse og begrundelse af valg af design og metode til 

undersøgelsen. Afsnittet opdeles i metode for litteratursøgning, metodologiske overvejelser samt 

den empiriske metode. 

Metode til litteratursøgning 

For at afdække den eksisterende litteratur om ernæringssygepleje til patienter med lungekræft var 

udgangspunktet en ustruktureret internetsøgning med søgeordene ”lungekræft, lungecancer, 
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underernæring, sygepleje”. Søgningen viste links til relevante hjemmesider som 

Sundhedsstyrelsen, IKAS, Kræftens bekæmpelse samt nyere journalist materiale om 

problemstillingen. Efterfølgende søges faglitteratur ud fra ovennævnte søgeord på Bibliotek.dk. 

Desuden laves forfattersøgning i databasen SCOPUS samt søgning via danske og europæiske 

netværksorganisationer indenfor klinisk ernæring (12,47,48). 

Efterfølgende laves en systematisk litteratursøgning i databaserne PubMed, CINAHL, som 

indeholder sundhedsfaglig litteratur (49,50) og derefter søges i ProQuest, som er en større 

database, der giver en bredere samfundsmæssig søgning, hvor upubliceret materiale som postere 

og abstrakts medtages (51). Litteratursøgningen emneopdeles i 2 søgninger, hvor første søgning 

omhandler problemområde og patientgruppe og anden søgning omhandler den valgte 

undersøgelsesmetode (fig.1,2). 

Fig.1. Søgeord til litteratursøgning om patientgruppe og problemområde 

 

 

 

 

Fig.2. Søgeord til litteratursøgning om valgte metode 

 

 

 

 

 

Da litteratursøgningen omkring den eksisterende litteratur om problemområdet både indgår i 

baggrund og diskussionsafsnit illustreres arbejdsprocessen med denne søgning i forhold til 

søgeprotokol og udvælgelsesproces i figurer samt bilag (Fig.3,4,bilag 1,2,3). 

 

Malnutrition, nutritional risk, weight loss, cancer cachexia, lung neoplasms, advanced 

cancer, low appetite, nursing care, nutritional care,  cancer care, oncologic care, patient 

experience, patient perspective, lived experience, patient perception. 

 

Qualitative study, patient experience, patient perspective, lived experience, patient 

perception, interpretive description, qualitative research, qualitative data analysis, 

nursing research, qualitative methodology, data analysis, interactionism, symbolic 

interactionism,  Sally Thorne. 
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Fig.3. Søgeprotokol til søgning om patientgruppe og problemområde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I databaserne oversættes søgeordene til databasens søgesystem eks. MeSH ord og CINAHL 

Headings. Søge og udvælgelsesprocessen i CINAHL er vedlagt som bilag (bilag 1). Alle søgninger i 

databaserne indeholder en bloksøgning for hvert søgeord samt en avanceret søgning med AND, 

hvorved fælles artikler findes og søgningen afgrænses (50). Til sidst samles 

kombinationssøgningerne med OR, hvorved overlapsartikler fjernes i søgningsresultatet (50). 

Litteratursøgningen afgrænses til litteratur efter år 2002, da indsatsen mod underernæring har 

udviklet sig markant i de sidste 13 år ved indførsel af screeningskrav og akkrediteringens 

indikatorer (8,16). For at sikre en dækkende litteratursøgning gentages søgningsprocessen af en 

bibliotekar begrundet med, at en bibliotekar besidder en ekspertviden på udførsel af 

litteratursøgning og dermed er en måde at validere søgeprocessen (52). Resultatet af 

søgeprocessen er illustreret i figur 4, hvor CINAHL søgningen ses som mest anvendelig i forhold til 

søgning af den eksisterende litteratur om ernæringssygepleje og patientperspektivet. Studierne 

gennemlæses i forhold til indhold og studiernes kvalitet vurderes ved hjælp af redskaber tilpasset 

den anvendte metode (53-55). I bilag 2 eksemplificeres brugen af CASP redskabet. Vurderingen 

medfører, at litteratursøgningen afgrænses yderligere og en deltaljeret beskrivelse af 

Databaser 

PubMed  

CINAHL  

ProQuest 

Inklusionskriterier 

- Skal omhandle voksne 

- Kvalitative og  

  Kvantitative 

  undersøgelser fra år 

  2002 til 2015 

- Nordiske eller 
  engelsksprogede artikler 
 

 

Eksklusionskriterier  

- Omhandler behandlingsformer, 

   planlagt vægttab, overvægt, 

   andre sygdomsgrupper eller 

   diæter 

- Artikler omhandlende 

  udelukkende sygeplejerskers 

  eller pårørendes perspektiver 

- Studier om primærsektor eller 

  intensive afsnit 

- Studier om tro eller palliativ 

  pleje 
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udvælgelsesprocessen I CINAHL kan ses i bilag 1. En skematisk oversigt over de 8 udvalgte studier 

om patientperspektivet på underernæring og ernæringssygepleje er udarbejdet, for at skabe 

overblik over den eksisterende litteratur (bilag 3). 

 

Fig.4. Flowchart over udvælgelsesprocessen  

 

  

 

Metodologiske overvejelser 

Undersøgelsesmetoden er forankret i en symbolsk interaktionistisk referenceramme, som 

videnskabsteoretisk ligger indenfor den socialkonstruktivistiske tradition (1). Ifølge den 

amerikanske sociolog Herbert Blumer bygger tænkningen på 3 hovedteser: at mennesket 

forholder sig til omverdenen på basis af den mening omverdenen har for mennesket, at mening 

skabes igennem social interaktion mellem mennesker og at der kontinuerligt sker en fortolkning af 
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mening hos mennesket (1,56). Hovedteserne viser den grundlæggende forståelse, at virkeligheden 

er baseret på konstruktioner, som skabes og formes i menneskelige relationer og at mennesket er 

et socialt væsen, som i handlinger, meninger og holdninger præges af sociale strukturer i 

konteksten (1,56). 

Metodisk adskiller den interaktionistiske tradition sig fra den fænomenologiske/hermeneutiske 

metodetradition i deres syn på viden. I den interaktionistiske forståelsesramme ses viden, som 

ustabil, flydende og som noget, der skabes i en interaktion med både forskeren, analyseobjekt og 

kontekst (1,57). Fænomenet, som undersøges har ikke en iboende essens, som kan søges og 

afdækkes, men forskeren ses derimod, som en medskaber af empirien (1). I overensstemmelse 

med forståelsesrammen udvælges den canadiske sygeplejeteoretiker Sally Thornes teori om 

fortolkende beskrivelse (FB), som baserer sin metodeteori på den symbolske interaktionistiske 

tænkning (58). Teorien beskriver den kvalitative forskningsproces og tillægger forskernes, i dette 

tilfælde sygeplejerskernes, erfaringer og viden fra praksis en medskabende betydning i processen 

(58,59). Ifølge Thorne er FB en induktiv metodisk tilgang, hvor forskeren arbejder åbent og 

indsamler viden om menneskelige oplevelser, ud fra målet, at opnå en større indsigt i kliniske 

problemstillinger (1,58). Metoden vurderes derfor anvendelig i forhold til valgte problemstilling 

om underernæring af patienten med lungekræft, da den udspringer fra praksis og omhandler 

patientens perspektiv. Thorne har desuden anvendt metoden i flere studier omkring patienter 

med kræft (60,61), hvilket viser metodens brugbarhed i forhold til valgte patientgruppe med 

lungekræft. Ud fra Thornes teori om forskning baseret på FB indgår følgende faser (58), som 

stemmer overens med de forskellige afsnit i dette speciale. 

1 fase: Skabe undersøgelsens ”teoretiske stillads” ved afklaring af eksisterende litteratur på 

området. 

2 fase: Indsamle empiri vha. forskellige kvalitative indsamlingsmetoder. 

3 fase: Analysere og fortolke kategorierne i forhold til den eksisterende litteratur, den sociale 

kontekst og den kliniske praksis. 

4 fase: Formidle undersøgelsens resultater tilbage til klinisk praksis (58). 

FB beskrives som et supplement og en videreudvikling af de eksisterende kvalitative metoder (58). 

Teorien indeholder derfor ikke konkrete metodebeskrivelser og derfor inddrages generel 
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metodeteori til argumentation i afsnittene om egen forforståelse og den empiriske metode (62-

74). 

I forskning inden for en interaktionistisk referenceramme har forskeren en medskabende 

betydning for empirien og skal derfor være ærlig, bevidst og tydelig omkring sit personlige 

udgangspunkt og forforståelse, hvilket begrunder behovet for det følgende afsnit om egen 

forforståelse (1,57-59). 

Refleksioner over egen forforståelse 

Flere års kliniske erfaringer med ernæringssygepleje til patienter i behandling for kræft samt 

erfaringer med udvikling inden for klinisk ernæring i hospitalsregi karakteriserer min faglige 

forforståelse, som vil indgå i forskningsprocessen. Ifølge Thorne bør forskeren være ærlig omkring 

udgangspunktet for forskning, det faglige perspektiv samt teoretiske ståsted (58). På grund af den 

valgte interaktionistiske referenceramme for specialet samt Thornes betragtninger om 

forforståelsens betydning for forskningsprocessen, valgte jeg at afdække min forforståelse om 

problemområdet ved at lade mig interviewe. Interviewet blev gennemført og analyseret før 

patientinterviewene blev udført, for at sikre en mere bevidst og reflekteret anvendelse af min 

forforståelse i arbejdsprocessen. Denne strategi til afdækning af egen forforståelse ses også 

beskrevet i generel kvalitativ metodeteori (62-64). I interviewet blev interviewguiden anvendt og 

data blev mine refleksioner over, hvad jeg troede patienterne ville svare på spørgsmålene. 

Interviewet blev udført af en sygeplejeforsker ansat i onkologisk klinik, som havde kendskab til 

patientgruppen. Forskeren havde ikke et speciale kendskab til klinisk ernæring og jeg havde ikke 

tidligere samarbejdet med forskeren. Valgene betød, at forskeren kunne anvende interviewguiden 

mere åbent og med interesse og nysgerrighed for området kunne stille uddybende spørgsmål. 

Interviewet betød, at jeg blev mere bevidst om min forforståelse, fik afprøvet interviewguiden, fik 

inspiration til spørgeteknik og fik videreudviklet guiden til en tematisk guide, som blev brugt i 

patientinterviewene. 

Væsentligste fund i forhold til egen forforståelse fremgår af tabel 1, hvoraf udsnit inddrages 

senere i specialets diskussionsafsnit. 
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Tabel 1. Fire kernekategorier fra interview om egen forforståelse 

Ernæringssygepleje  
er, at se det komplekse i 
patientens situation 

Ernæringssygepleje kan 
skabe både negative og 
positive følelser hos 
patienterne 
 

Ernæringssygepleje er 
holdning samt konkret 
praktisk handling 
 

Ernæringssygepleje er 
en samarbejdsproces 
over tid imellem patient 
og sygeplejerske 

- Ved at afdække 
patientens 
individuelle 
ernærings- 
udfordringer 

- Ved at planlægge 
plejen ud fra 
patientens 
individuelle 
behov, vaner og 
ønsker 
 

Positive følelser 
 

Følelse af respekt, 
hensyn, 
anerkendelse og 
medindflydelse 
 

Negative følelser 
 

Følelse af skam, 
krænkelse, 
ydmygelse og 
utilstrækkelighed 

 
 

Praktiske handlinger 
- Handling både før, 

under og efter 
måltidet 

- Anrette små 
portioner, sikre 
god siddestilling, 
skabe gode 
rammer for 
måltidet, sikre 
veltilpashed i 
forhold til 
personlig hygiejne 

- Skærme måltidet 
for forstyrrelser 

- Fremme socialt 
selskab 

- servere små 
appetitvækkere og 
skabe små 
måltidsoplevelser 
for patienten 

Holdning 
- Sygeplejersken er 

”vært” for 
patienten, som 
skal føle sig, som 
en ”særlig gæst”  

- Tænke spisning 
som en pause fra 
sygdom 

- Anvende 
kreativitet, være 
fleksibel  

- At bryde en cirkel 
af madlede 

- Afdække 
patientens 
ressourcer og 
vaner eks. brug af 
pårørende i et 
sygdomsforløb 

 
 
 

 

Empirisk metode 

Ifølge Thorne kan empiri inden for metoden FB indsamles ved hjælp af individuelle interviews, 

fokusgruppeinterviews eller ved observationer (58). Grundet problemformuleringens fokus på 

patientens oplevelse af ernæringssygepleje valgte jeg det individuelle kvalitative interview som 

empirisk metode. 
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Det kvalitative interview 

Ifølge Thorne er viden, som skabes i et kvalitativt interview essentielt for udvikling af praksis, da 

patienterne betragtes som eksperter i kraft af deres personlige oplevelser inden for 

problemområdet (58). Jeg valgte et semistruktureret interview, da denne form ifølge generel 

kvalitativ metodeteori kan skabe en struktur i interviewet, men samtidig skabes mulighed for, at 

stille uddybende og opfølgende spørgsmål (65-67). Det semistrukturerede interview blev baseret 

på en interviewguide, som blev udarbejdet som en del af forberedelsesprocessen. Med afsæt i den 

interaktionistiske referenceramme betragtes den viden, der blev skabt i interviewet, som socialt 

konstrueret mellem forsker, interviewpersonen og den sociale kontekst (1,56-59), hvilket betød, at 

de data, som blev indsamlet ved patientinterviewene var præget af min forforståelse om 

problemområdet, lungepatientens aktuelle sygdomssituation samt rammen for interviewet. 

Forberedelse af interviewet 

I efteråret 2014 kontaktede jeg onkologisk afsnit, hvor patienterne med lungekræft indlægges i 

forbindelse med komplikationer til efterbehandling. Jeg prioriterede at følge den 

ernæringsansvarlige sygeplejerske i plejen og lod mig inspirere af klinisk praksis samt personalets 

tanker i forhold til problematikken. Tidlig kontakt med det kliniske feIt samt aktuelle 

patientgruppe er i følge Thorne en vigtig, nødvendig og tidskrævende opgave (58). Opbygningen af 

et tillidsforhold til praksis samt afklaring af en gatekeeper funktion er afgørende elementer i 

forberedelsesprocessen (58). Min prioritet om at følge sygeplejerskerne i praksis samt at lytte til 

deres tanker om problemområdet var fordelagtigt og skabte adgangen til det kliniske felt. 

I januar 2015 ansøgte jeg desuden om tilladelse til gennemførsel af en interviewundersøgelse ved 

ledelsen i onkologisk klinik og en aftale i forhold til en gatekeeper funktion i afsnittet blev 

udarbejdet. Brevet til klinikledelsen er vedlagt som bilag (bilag 4). 

Ifølge Thorne er det fordelagtigt, at være en ”outsider”, når man ønsker at udføre 

patientforskning, da denne position gør det lettere for forskere med kliniske erfaringer at adskille 

forskning og det kliniske arbejde (58). Valget kræver, som ovenstående forberedelsesproces også 

viser længere forberedelsestid, da forskeren ikke kender de daglige arbejdsgange og 

organisationen i det kliniske felt (58). Valget betød, at jeg undervejs brugte en del tid på 
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samarbejdet med klinisk praksis, for at sikre, at dataindsamlingsmetoden blev tilpasset 

dagsrytmen for patienterne samt afsnittets daglige arbejdsrutiner. 

Interviewguide 

Første udkast til interviewguiden blev udarbejdet i januar 2015, men blev tilpasset undervejs 

inspireret af analysen af den eksisterende litteratur samt interviewet om egen forforståelse (bilag 

3, tabel 1). Ifølge Thorne kan en udarbejdelsesproces over længere tid være med til at forbedre 

forskerens kommunikative kompetencer og tydeliggøre, hvor interviewsamtalen adskiller sig fra 

patientsamtalen i klinisk praksis (58). 

Ud over konkrete spørgsmål om valgte problemstilling indeholder guiden også spørgsmål om 

patientens livssituation og interviewkonteksten. Områderne er tilføjet guiden, da de jævnfør den 

interaktionistiske referenceramme også er med til at skabe data (1). Interviewguiden er vedlagt 

som bilag og indeholder åbne brede spørgsmål samt underordnede uddybende spørgsmål (bilag 

5.) Interviewguiden blev ikke anvendt ordret, men lå bag den tematiske oversigtsguide, som blev 

anvendt i selve interviewene (bilag 6). Ifølge generel metodeteori sikrer en tematisk guide, at 

interviewet omhandler forskningsemnet, men da guiden ikke følges ordret skabes plads til et 

dynamisk og positivt samspil mellem forsker og informant (65). Undervejs i interviewet gav jeg 

plads til pauser og stilhed og forsøgte med de udbydende spørgsmål og en imødekommende 

nonverbal kommunikation at vise interesse for patientens oplevelser. Valgene i forhold til ord og 

spørgsmålstyper stemmer overens med Thornes anbefalinger vedrørende brug af interviewguide 

(58). 

For at sikre spørgsmålene forståelighed og anvendelighed i forhold til patienter i behandling for 

lungekræft blev der gennemført en pilottest af guiden på én patient. Da pilottesten ikke medførte 

væsentlige ændringer af guiden indgik data fra dette interview også i undersøgelsen. Denne 

kontrolstrategi kan være med til at skabe bedre interviewmateriale, da det er afklaret, at 

spørgsmålene er forståelige for den aktuelle patientgruppe (64). 
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Sampling og kontekst for interviewet 

Til afdækning af patientperspektivet i forhold til ernæringssygeplejen udvalgte jeg patienter i 

behandling for lungekræft. Udvælgelsen af deltagere var formålsbestemt, som er en strategi, der 

ses anvendt i forskningsprojekter baseret på metoden fortolkende beskrivelser (58,59). 

Udvælgelsesstrategien var dermed styret af undersøgelsens faglige og kliniske problemstilling (59). 

Udvælgelseskriterier blev udarbejdet og efterfølgende drøftet med de kliniske sygeplejersker i 

onkologisk afsnit, for at sikre, at kriterierne passede til den udvalgte patientgruppe (fig. 5). 

I undersøgelsen indgik data fra syv patienter, da disse interviewdata gav en varierende og 

deltaljeret beskrivelse af patientgruppens oplevelser af ernæringssygepleje under en 

hospitalsindlæggelse. I tråd med Thornes tænkning arbejdede jeg ikke ud fra begrebet 

datamætning, som i anden metodeteori beskrives som afgørende for antallet af deltagere (64). 

Antallet af interviewpersoner afhang i stedet af, hvad der var muligt i praksis og etiske hensyn til 

patientgruppen (58). 

Fig.5. Udvælgelseskriterier 

 

 

 

 

 

 

Gatekeeperen i onkologisk afsnit tog den første kontakt til patienterne og afklarede om de havde 

lyst samt fysisk og psykisk overskud til at deltage i undersøgelsen. Der var ti patienter, der opfyldte 

udvælgelseskriterierne. Heraf var der tre patienter, som blev fravalgt, da det vurderedes, at 

deltagelse i et interview ville være for belastende for patienterne. De øvrige patienter gav jeg 

mundtlig og skriftlig information om projektet og lavede en konkret aftale om interview med stor 

hensyntagen til patientens ønsker. Samtykkeerklæringen blev underskrevet i forbindelse med 

interviewet. 

- Patient med diagnosen lungekræft, som var indlagt eller i ambulant behandlingsforløb. 
- Patient, som har oplevet en indlæggelse i forbindelse med kirurgisk eller medicinsk 

behandling 
- Patient uden hjernemetastater 
- Patient, som er over 18 år og er dansktalende 
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Konteksten for interviewet har ifølge kvalitativ metodeteori en betydning for interviewet, da 

deltagerne skal føle sig trygge og veltilpasse samt kunne tale frit om emnet (64-67). Da patientens 

sociale kontekst ud fra en interaktionistisk forståelsesramme har en medskabende betydning for 

empirien (1), var planen som udgangspunkt at gennemføre interviewene i patienternes eget hjem. 

Interview i eget hjem viste sig ikke at være muligt, da patienterne hellere ville interviewes på 

hospitalet under indlæggelse eller i forbindelse med ambulant behandling. Årsagen var, at 

patienterne ønskede at skærme deres hjem fra sygdom, ikke havde overskud til at huske aftalen 

samt at de følte, at de havde ledig tid, mens de var indlagt. Ud fra respekt for patienternes ønsker 

blev rammen for alle interviewene derfor et roligt lokale eller en enestue på hospitalet. 

 

Tabel 2. Oversigt over patienter, interviewkontekst og interviewvarighed 

Patient nr. 

pseudonym 

Køn Alder Civilstatus Kontekst for 

interview 

Varighed Antal indlæggelser 

(indl). 

Patient 1 

Hans 

M 70 år Gift Roligt lokale  28 min Flere indl,  

syg i 5 år. 

Patient 2 

Marie 

K 65 år Enlig Roligt lokale  16 min Haft kortere indl, syg 

i 2 mdr. 

Patient 3 

Hanne 

K 50 år Gift Roligt lokale  28 min Flere længere indl, 

syg i et ½ år. 

Patient 4 

Anna 

K 63 år Gift Enestue 17 min Været indlagt i den 

sidste mdr. Syg i 4 

mdr. 

Patient 5 

Svend 

M 74 år Gift Enestue 13 min Flere indl. Syg i et ½ 

år. 

Patient 6 

 Jens 

M  50 år Enlig Enestue  13 min Flere indl, syg i 3 mdr. 

Patient 7 

Axel 

M 76 år Gift Enestue  25 min Haft flere indl. Syg i 5 

år 
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Relationen i interviewet 

En interviewsituation vil være præget af et asymmetrisk magtforhold imellem forsker og 

informant, som er forårsaget af forskerens profession og funktioner i forhold til informanten (65). I 

interviewsituationen forsøgte jeg derfor at mindske denne asymmetri, ved brug af privat tøj, ved 

anvendelse af billede på patientinformationen samt ved at lade patienten bestemme stedet for 

interviewet. Desuden tydeliggjorde jeg, ved den mundtlige information, at jeg havde en ”outsider” 

rolle i forhold til kræftafdelingerne, i håb om, at patienten kunne tale mere frit, da de ikke senere 

blev afhængige af min professionelle hjælp i deres sygdomsforløb. Magtrelationen var fortsat til 

stede, men jeg forsøgte inspireret af metodeteori, at mindske asymmetrien undervejs i 

interviewet ved at have en respektfuld adfærd overfor informanten samt ved at vise en oprigtig 

interesse for informantens fortællinger (65). 

I relationen til patienten skal forskeren som nævnt reflektere over egen forforståelse og hvordan 

den præger relationen og de uddybende spørgsmål, som blev stillet i interviewet (58,62,63). Jeg 

forsøgte derfor at være åben og bevidst naiv i mødet med informanten og med afsæt i interviewet 

omkring egen forforståelse forsøgte jeg, at reflektere over, at mine uddybende spørgsmål 

undervejs i interviewet ikke blev styret af min forforståelse på området. 

Fastholdelse af datamateriale 

I forhold til data fra et kvalitativt interview er det vigtigt at bevare alle nuancer i interviewene (64-

67). Alle interviewene blev derfor optaget på diktafon og transskriberet senest et døgn efter 

interviewet var gennemført. Vigtige pauser, følelsesmæssige udtryk og afgørende nonverbal 

kommunikation blev også indskrevet i transskriptionen. For at følge den interaktionistiske 

dataforståelse blev der også lavet noter om den sociale kontekst, den sociale relation samt 

stemningen ved interviewet (1). Opfølgende ord som ”ja, hmm” er udeladt fra transskriptionen, da 

de fremkom, mens patienten fortalte og derfor virkede meningsforstyrrende. Patienten blev sikret 

anonymitet i dokumenterne, som blev opbevaret forsvarligt på computer med personlig kode. Jeg 

udførte alle interviewene samt transskriberingerne, begrundet med, at analyseprocessen ifølge 

teori allerede påbegyndes ved dataindsamlingen (64). Efterfølgende gennemlyttede jeg 

interviewene, som en kontrol af det nedskrevne datamateriale. Ovenstående fremgangsmåde 
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sikrede, at juridiske retningslinjer omkring anonymitet og forsvarlig opbevaring af data blev 

overholdt i undersøgelsen (68,69). 

Dataanalyse og fortolkning 

Ud fra Thornes teori handler dataanalyse om at sortere data og se nye mønstre, som en cirkulær 

proces fra dele til helhed. En tidskrævende proces, som bør prioriteres, hvis der ønskes kvalitet i 

kvalitativ forskning (58,70). Inspireret af Thornes beskrivelse af datasortering, som en slags 

farvesortering, anvendte jeg en farvekode til citaterne fra hvert enkelt interview, hvilket gjorde 

det lettere at arbejde cirkulært og bevare overblikket. I analysen anvendte jeg både visuelle, 

auditive, håndgribelige og computerbaseret tilgange til datamaterialet begrundet med, at de 

forskellige tilgange kunne fremme dataanalysen samt processen at se nye mønstre i data (70). 

Analysemetoden tager afsæt i Thornes metodeteori, som er inspireret af Strauss og Corbin`s 

metode omkring kodningssystemer (64,70). Metoden ses anvendt inden for Grounded Theory 

studier og blev vurderet som anvendelig til specialet, da metoden beskrives som forankret 

indenfor den valgte interaktionistiske forståelsesramme (56,58,64,71). Analysen fokuserer mest på 

fortællingens indhold, men baseres også på data om, hvordan der fortælles, fysiske og psykiske 

reaktioner, de billeder der skabes i fortællingen samt kontekstens indflydelse på data (1). 

Inspireret af Strauss og Corbin blev data analyseret i 3 trin; åben, aksial og selektiv kodning 

(64,71,72). Jeg bearbejdede som nævnt data både visuelle og auditivt i en cirkulær analyseproces, 

hvor jeg flere gange i processen gik tilbage til transskriptionerne for at validere mine kategorier og 

fortolkninger. 

Trin 1 åben kodning  

Interviewmaterialet blev gennemlæst flere gange og kodet i foreløbige kategorier ud fra indholdet. 

Kodningen skabte overblik over data og forskelle og ligheder blev synliggjort. Desuden afdækkes 

datamaterialet for udsagn, hvor patienten anvendte billeder eller metaforer eller beskrev sig selv 

eller sygeplejersken på bestemte måder. Åben kodning af data blev udført i et dokument, hvor 

hvert interview blev kodet enkeltvis, tildelt en farvekode, hvorefter data blev samlet i et fælles 

dokument. Dokumentet blev udskrevet i papirform og manuelt sorteret i de foreløbige kategorier. 
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Trin 2 aksial kodning 

De foreløbige kategorier blev samlet i 13 fælles kategorier med underkategorier baseret på de 

udsagn, som blev nævnt i flere af patientinterviewene og som havde relevans for specialets 

problemformulering. 

Trin 3 selektiv kodning 

Her blev der set på tværs og mere analytisk på kategorierne, for at udvælge de mest centrale 

kernekategorier, som de øvrige fælleskategorier kunne relateres til.  Processen resulterede i tre 

centrale kernekategorier, som skal ses som mine fortolkninger af fælleskategorierne, der blev 

fundet i de syv patientinterviews. 

Nedenstående figur illustrerer faserne i den cirkulære databearbejdningsproces. 

 

Fig. 6. Analyse og fortolkningsprocessens cirkularitet 

 

 

De 3 trin blev valgt, som den gennemgående struktur i databearbejdningen. Analyse og 

fortolkningsprocessen bag hver central kernekategori ses fremstillet enkeltvis med de 
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bagvedliggende fælleskategorier. Arbejdsprocessen var ikke så lineær, som afsnitsopbygningen 

illustrerer, da nogle af citaterne indeholdte data, som viste sig anvendelige indenfor flere af 

kategorierne. Et eksempel på kodningsprocessens tre trin er desuden vedlagt som bilag, for at 

gøre denne arbejdsproces mere gennemsigtig for læseren (bilag 8). I overensstemmelse med 

generelt metodeteori blev citater fra interviewene anvendt, som belæg for analysens kategorier 

(58,64,65). 

Efterfølgende diskuteres de tre kernekategorier med dele af den eksisterende litteratur fra 

baggrundsafsnittet samt dele af fundene fra interviewet om egen forforståelse ud fra tabel 1. 

Diskussionsafsnittets opbygning stemmer overens med Thornes beskrivelse af tredje fase i et 

forskningsprojekt, hvor kategorierne fortolkes i forhold til den eksisterende litteratur, den sociale 

kontekst og kliniske praksis (58). 

Etiske overvejelser  

Valget at gennemføre en kvalitativ undersøgelse med kritisk syge og sårbare patienter betød, at 

jeg undervejs i processen gjorde mig moralske og etiske overvejelser i forhold til patientgruppen 

samt overvejelser omkring overholdelse af de formelle regler for kvalitativ forskning. 

De formelle juridiske retningslinjer for videnskabsetisk komite i Danmark blev overholdt, da 

kvalitativ forskning ikke er anmeldelsespligtigt, da der ikke indgår menneskeligt biologisk materiale 

(68). I forhold til dataopbevaring og håndtering er specialeopgaver som udgangspunkt fritaget for 

anmeldelse til Datatilsynet, men pga. min ansættelse på en offentlig institution valgte jeg, at 

afklare behovet med en jurist ansat i Region Nordjylland (69). Undersøgelsen blev vurderet som 

ikke anmeldelsespligtig, hvis jeg indhentede informeret samtykke fra alle deltagere (bilag 7). 

Alle patienter modtog som nævnt både mundtlig og skriftlig information om undersøgelsen, hvor 

formål, indhold samt min baggrund for at lave undersøgelse var beskrevet (bilag 9).  Informeret 

samtykke blev indhentet i forbindelse med selve interviewet og alle patienter blev sikret 

anonymitet i hele forskningsprocessen (bilag 10). 

 

Ifølge metodeteori kræver interview som forskningsmetode flere etiske overvejelser og beskrives 

som et moralsk fortagende, hvor etik bør overvejes i alle faser af processen (65). I forhold til 



29 
 

patienter med kræft, som befinder sig i et kritisk sygdomsforløb, overvejede jeg i 

planlægningsfasen om det var etisk forsvarligt at interviewe patientgruppen, da det kunne udløse 

psykiske reaktioner at tale om indlæggelsesforløbene. Dilemmaet omkring interview med 

patienter, der er alvorligt syge er også belyst i en engelsk artikel, hvor det fremgår, at deltagelse 

kan have en positiv og terapeutisk effekt, men også kan fremkalde dårlige minder hos patienterne 

(73). Da sygeplejersker jævnfør De Sygeplejeetiske Retningslinjer altid skal forsøge at videreudvikle 

faget, så patienterne sikres faglig kvalitet og oplever velvære trods sygdom (74) vurderede jeg 

trods de mulige psykiske påvirkninger, at det er etisk forsvarligt, at gennemføre undersøgelsen, da 

den havde til formål at udvikle ernæringssygeplejen, hvilket var til fordel for fremtidige patienter. 

For at forebygge en psykisk belastning ved deltagelse udførte jeg briefing og debriefing før og efter 

interviewet (73). En beskrivelse af indhold, medbestemmelse i forhold til rammen for interviewet 

samt en afrundende samtale er beskrevet som måder, der kan fremme muligheden for, at 

deltagelse bliver en positiv oplevelse for patienterne (65). Derudover vurderede jeg patientens 

psykiske tilstand undervejs i interviewet og forsøgte at vise respekt og hensyn til patienten i 

forhold til planlægning af tid og sted for interviewet. Patienten samt personalet blev informeret 

om muligheden for en opfølgende samtale, hvis der opstod et behov herfor. 

Fremstilling af undersøgelsens resultater 

Analyse og fortolkning af de syv patientinterviews resulterede i tre centrale kernekategorier, som 

alle beskriver patienternes oplevelser af ernæringssygeplejen under en hospitalsindlæggelse. 

Fig.7. Undersøgelsens centrale kernekategorier 

 

 

 

I følgende tre afsnit fremstilles den bagvedliggende analyse og fortolkningsproces. Med afsæt i 

den interaktionistiske referenceramme baseres afsnittene hovedsagligt på patienternes udsagn, 

men også på data om, hvordan udsagnene udtrykkes, patientens brug af billeder og metaforer, 

- De individuelle behov som udgangspunkt 

- De personlige egenskabers betydning 

- Ernæringssygepleje, som konkrete handlinger og tiltag. 
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patientens adfærd og reaktioner undervejs samt overvejelser om kontekstens indflydelse på data. 

I interviewcitering anvendes forkortelserne P (patient) og I (interviewer) og der refereres til 

patienterne med pseudonymnavnene, som fremgår af tabel 2. 

De individuelle behov som udgangspunkt 

Første centrale kernekategori – de individuelle behov som udgangspunkt, er baseret analyse og 

fortolkning af fire fælleskategorier. 

Smagspræferencer og spisevaners betydning 

I alle interviewene fremgik det, at spisning under en hospitalsindlæggelse kunne betragtes i 

forhold til patientens normale spisevaner og personlige smagspræferencer. Nedenstående 

interviewuddrag af Hans belyser, hvordan ernæringsplejen opleves, når der tages hensyn til 

patientens spisevaner under en indlæggelse. 

P: ”Jo, men det gjorde de jo også nede i Skejby, men at der var sådan en diætist inde 
og snakke med mig om, hvad jeg kunne tænke mig og sådan noget og så kunne jeg, 
sådan set få det jeg ville have” 
I: ”Hjælper det?” 
P:”Ja, det gør det, selvfølgelig gør det da det, fordi hvis der er noget man godt kan 
lide, det kan være dessert eller hvad det nu kan være, det er lige meget, det er klart, 
kan man bare få lidt af det ned, det sætter også en lille smule gang i det, frem for det 
der sondehistorie, det var jo sådan nogle forløb, der så kommer lige så langsom” 
(Hans, 70 år) 
 

Ifølge Hans betragtes det, som en selvfølgelighed, at ernæringsplejen baseres på en afklaring og 

hensyntagen til den småtspisende patients spisevaner. Da Hans henviser til flere indlæggelser viser 

det, at oplevelsen af en selvfølgelighed, er baseret på erfaringer med ernæringsudfordringer fra 

flere indlæggelser igennem de 5 år, hvor han har været i behandling for lungekræft. Det tyder 

dermed på, at ernæringssygeplejen med fordel kan tage udgangspunkt i patientens individuelle 

spisevaner og smagspræferencer. 

 

En anden nuance på det at spise som ”man plejer” under en indlæggelse beskrives af Anna, som 

også har oplevet flere længere indlæggelsesforløb pga. kræftsygdommen. 
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P: ”Nej, jeg har ikke rigtig nogen smagsløg, det er dér, den er, fordi der er ingenting, 
der smager ordentligt” 

I: ”Der er ikke noget, som smager, som det plejer?” 
P: ”Nej nej, der er ingenting, der er, som det plejer” 

 (Patienten kigger ud af vinduet med tårer i øjnene) (Anna, 63 år) 

Anna bruger ordene ”det er dér, den er”, hvilket viser, at smagsforandringer opleves som årsagen 

til, at de fødevarer, som hun plejer at spise ikke længere smager ordentligt. Ved 

smagsforandringer vil smagsoplevelsen være forandret og det man plejer at spise og de normale 

spisevaner kan ikke længere følges og efterleves af patienten. Ovenstående illustrerer 

kompleksiteten i ernæringssygeplejen til patienter med lungekræft og hvordan patienternes 

alvorlige sygdomstilstand kan præge patientens kostindtag og smagsoplevelser. Citatet viser 

ligeledes, at hele Annas livssituation er forandret, som følge af kræftsygdommen. Annas 

adfærdsmæssige reaktioner, som ses ved ”blikket ud af vinduet” samt ”tårerne i øjnene” viser, at 

Anna blev påvirket ved at tale om vanerne i forhold til at spise. Annas reaktioner såvel psykisk og 

fysisk samt associationen til at ”ingenting er som det plejer” kan være et udtryk for Annas 

sårbarhed i situationen, som måske udløses af spørgsmålet om at spise. Annas refleksioner og svar 

ser ud til at tydeliggøre for hende, hvor forandret og alvorlig sygdomssituationen er, idet noget 

vant, naturligt og hverdagsagtigt, som at spise ikke længere er, som det plejer. 

Måltidsvaner ser hermed ud til at have betydning for patienterne, men selve sygdomssituationens 

kompleksitet ser ud til at kunne påvirke måltidsvanerne hos nogle patienter. Derfor er det 

individuelt, om et hensyn til måltidsvaner opleves som betydningsfuldt af patienten under en 

indlæggelse. For nogle småtspisende patienter med lungekræft kan ernæringssygepleje baseret på 

ønskekost og med hensyntagen til individuelle smagspræferencer være en stor hjælp og en 

selvfølgelighed, hvorimod andre patienter, som følge af en forandret smagssans, ikke oplever en 

fordel af, at ernæringsplejen tilpasses vante måltidsvaner. 

Herved tydeliggøres den centrale kernekategori ”de individuelle behov som udgangspunkt”, da 

patientens oplevelse af situationen med fordel kan være udgangspunktet for ernæringssygeplejen 

til patientgruppen. I dialog med patienten afklares det om den enkelte patient oplever, at 

hensyntagen til spisevaner og smagspræferencer vil være en hjælp i den aktuelle situation. 
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Når portionen opleves uoverskuelig 

I flere af patientinterviewene var et gennemgående udsagn, at portionsopdeling samt 

serveringsmåde havde betydning for patienternes oplevelse af at spise (Patient 1,3,4,5,7). 

Følgende citater viser, at patienterne oplevede, at der ofte blev serveret for store portioner, 

hvilket påvirkede de småtspisende patienters måltidsoplevelser og lyst til at spise. 

P:”..jeg ved ikke, hvad det er det gør, men der sker et eller andet ved det, det er altså 
bedre, at det er bette portioner og så kan man se, jeg kan godt være med til, at spise 
det der og så sidder naboen og de skovler ind og du har mistet appetitten ved bare at 
se, det bjerg der. Bette portioner er altså bedre, hvis man skal have noget ned. 
Hellere 3 bette i stedet for 1 kæmpe og det kan tit give den samme mængde”  
(Hanne, 50 år)  
 

Anna beskriver i følgende citat to forskellige eksempler på ernæringssygepleje relateret til 

portionsstørrelse, servering og anretning. 

P:”Nogen af dem har været rigtig gode, de har givet mig mindre portioner, det gør, at 
jeg har lyst til at spise det, fordi så er det overskueligt, fordi når man kommer med 
sådan en stor skål, hvor der ligger sådan en stor skefuld tør ymerdrys ovenpå, den 
giver sku ikke meget, for sådan noget tørt ymerdrys ind i munden ikke også, også 
sådan en mængde, den så ikke tiltalende ud. Det skal altså være mindre portioner og 
så hellere lidt ymer eller yoghurt i en kop i stedet for en stor tallerken eller skål..” 
I:”Fordi, hvis det er alt for store portioner? Hvad gør det så?” 
P:”Det gør, at du får sådan puha, det er allerede begyndt at vende sig i maven ” 
(laver opkastfornemmelse) (Anna, 63 år) 
 

Anna sammenkobler i citatet oplevelsen af god ernæringssygepleje med mindre portioner, 

overskuelig anretning samt brug af en mindre servicestørrelse. Modsætningsvis fremstår servering 

af store portioner, som uhensigtsmæssig ernæringssygepleje, der kan medføre, at appetitten 

forsvinder og følelsen af ubehag og begyndende kvalme kan opstå ved patienten. Lignende 

oplevelser relateret til portionsstørrelse og anretning beskrives af Hanne, som anvender 

metaforerne ”dynget op”, ”pærevælling” og ”mudret sammen” (Hanne, 50 år). Patientcitaterne 

samt metaforerne viser, hvordan måltidet kan opleves uoverskueligt, uindbydende og 

overvældende for nogle patienter, hvis portionsstørrelsen, anretning og servering ikke tilpasses til 

patientens individuelle behov og ønsker. 

Patienterne Axel og Svend oplever modsætningsvis, at portionsstørrelsen og anretningen har 

været passende under alle indlæggelser ”ja, vi forlanger jo selv” (Axel, 76 år) og ”det betyder jo, at 
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folk føler, de har fået noget” (Svend, 73 år). Patienternes oplevelser er dermed meget forskellige 

og ernæringsplejen, som patienterne har behov bliver derfor forskellig og situationsbestemt. 

Afklarende kommunikation, hvor forventningerne afstemmes mellem den enkelte patient og 

sygeplejerske bliver derfor vigtig, da portionsstørrelsen og serveringsmåden ser ud til, at have 

afgørende betydning for nogle patienters lyst til at spise, forventninger samt oplevelser forbundet 

med måltiderne. 

Når normerne spiller ind 

Flere patienter gav udtryk for, at de ikke meldte tilbage til sygeplejerskerne, hvis portionerne var 

for store og uoverskuelige eller hvis de ikke brød sig om den serverede mad.  Citater som ”jeg 

tager bare det, som der kommer”, ”..nej, mig skal de ikke have noget døje med ”(Anna, 63 år),” 

ikke vant til at kritisere”, ” det synes jeg ikke man gør” (Hans, 70 år) ”, illustrerer, at nogle 

patienter i behandling for lungekræft tilpassede sig og accepterede den ernæringspleje og hjælp 

de fik tilbudt på hospitalet. Der tegnes således et billede af, at nogle patienter fulgte uskrevne 

regler for acceptabel patientadfærd ved ikke at kritisere personalet samt ved at tilpasse sig den 

pleje, som tilbydes patienten. Det ser hermed ud til, at normer relateret til god patientadfærd og 

måltider kan præge patienternes adfærd med den betydning, at nogle patienter ikke udtrykker 

deres ønsker og behov. Herved ses et skisma mellem, at patienterne oplever ønsker og behov for 

ernæringssygepleje, men at gældende normer betyder, at nogle patienter ikke udtrykker deres 

behov til personalet. Derfor bliver patientens individuelle behov som udgangspunkt for 

ernæringssygeplejen afgørende, så der tages højde for kompleksitet, forskelligheden og de 

oplevede normer, som kan have indvirkning og betydning for patientens lyst til at spise under en 

indlæggelse. 

Behovet for hensyntagen til individuelle behov tydeliggøres yderligere i citaterne af Hans, Svend 

og Hanne, som beskriver, hvordan manglende forventningsafstemning i forhold til 

portionsstørrelse og anretning kan opleves; 

P: ”Så tilkendegiver du jo faktisk, at du bryder dig ikke om det” (Svend, 73 år) 

P:”Det vil jeg da helst være fri for, fordi det er jo ikke det man har lært, at man skal 
levne sin mad, vel, så, normalt så spiser jeg altid op..” (Hans, 70 år) 
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P:”.. så kan du spise det og når du så har spist det, så tænker man. Jeg kan egentlig 
godt spise lidt mere og så gå ud og få en halv eller en hel mere, på den måde i stedet 
for, at de dynger op, så man tænker puha, det kommer jeg aldrig igennem og man 
kan heller ikke være bekendt, at gå hen til vognen, derhenne og så hælder du 
halvdelen ud” (Hanne, 50 år). 
 

For nogle patienter kan det føles ubehageligt at levne maden, da det kan ses, som en kritik af 

maden. Citatet af Hans viser ligeledes, at det at levne strider mod patientens tanker om god 

opførsel og de spisevaner, som patienten har tillært sig igennem livet. Hannes oplevelse tydeliggør 

desuden betydningen af, at kunne spise op og selv at hente mere mad. Det ud til, at oplevelsen af, 

- at kunne spise op, kan være med til at skabe en følelse af selvbestemmelse og kontrol over 

situationen, som virker motiverende for nogle patienter. Modsætningsvis kan det, at levne maden 

fremkalde følelsen af, ikke at leve op til egne forventninger for madindtagelse. 

Det tydeliggøres hermed, at oplevelsen at spise op, ser ud til at kunne motivere patienten og 

skabe følelser som kontrol, selvbestemmelse og tilfredshed. Modsætningsvis kan oplevelsen med 

at levne maden skabe en følelse af dårlig opførsel og utilpashed hos patienterne, idet handlingen 

strider mod tillærte måltidsnormer. Fælles for patienterne fremgår det, som en ubehagelig 

oplevelse, som de helst vil undvære. 

Ud fra patientdata fra tabel 2 ser det ud til, oplevelserne i relation til at levne er ens for både 

ældre og midaldrende samt enlige og gifte patienter. Derfor bliver det vigtigt, at der generelt i 

ernæringssygeplejen tages højde for normernes indvirkning på de småtspisende patienters 

adfærd. 

Måltidets sociale aspekt 

Patienterne oplever forskellige sociale behov ved måltiderne, som viser sig, at være præget af 

tidligere måltidsvaner samt den aktuelle fysiske og psykiske tilstand, som følge af 

kræftsygdommen. De sociale aspekter opleves således; 

P: ”Jamen det giver sådan lidt samvær, idet og man føler sig ikke ene vel. Jeg ved sku 
ikke om maden smager bedre men” 
I: ”Det føles måske sådan?” 
P” Ja, det er lige før” (Svend, 73 år) 
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P: ”..det er folk, jeg ikke kender og i min situation lige nu, der synes jeg, det hele det 
er træls nok” (Anna, 63 år) 

P: ”Ja, for når man er alene, så sidder man jo også alene og spiser” (Marie, 65 år) 

 

Patienternes sociale behov ved måltiderne er dermed forskellige og kan være direkte 

modstridende, som illustreret i citaterne. Derfor bliver det afgørende, at patienten oplever, at der 

i ernæringssygeplejen tages hensyn til de forskellige behov. Et individuelt hensyn ligger desuden i 

tråd med hensynet vedrørende smagspræferencer og spisevaner. 

Annas oplevelser af måltidets sociale aspekt viser den nuance, at de sociale behov også præges af 

den aktuelle sygdomssituation. Da patientens fysiske og psykiske tilstand kan forandre sig over tid, 

kunne det dermed tænkes, at de sociale behov også kan være foranderlige og dermed forskellige i 

et sygdomsforløb. Derved tydeliggøres behovet for afklarende kommunikation undervejs i 

indlæggelsesforløbet. Behovet for at tage højde for patientens sociale behov understreges også af 

patienten Jens, som har været indlagt flere gange på hospitalet. Jens beskriver ”ikke bare blindt 

sætte dem ind på stuen”(Jens, 50 år). Det ser dermed ud til, at de sociale behov overses på 

hospitalerne og at nogle patienter oplever manglende opmærksomhed på måltidets sociale 

betydning. 

Analyse- og fortolkningsprocessen af de fire fælleskategorier viser, at ernæringssygepleje til 

patienter med lungekræft er kompleks og påvirkelig af sygdomssituationen samt gældende 

normer for måltider og patientadfærd. Patienternes behov under en indlæggelse ser ud til at være 

forskellige, individuelle, foranderlige og endda modstridende. Udgangspunktet i de individuelle 

behov fremstår dermed, som grundlaget for ernæringssygeplejen set ud fra patienternes 

perspektiver. 

De personlige egenskabers betydning 

Undersøgelsens anden centrale kernekategori – de personlige egenskabers betydning er 

fremkommet på baggrund af analyse og fortolkning af fire fælleskategorier. 

Attitude og tilstedeværelse 

I patientinterviewene beskrives en generel tilfredshed med ernæringsplejen, hvilket var flere 

patienters umiddelbare svar på, hvordan de oplevede ernæringssygeplejen på hospitalet. 
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Tillægsord og beskrivende sætninger som ”søde”, ”tjenstvillige”, ”oppassende”, ”de springer rundt 

for en” samt ” at de har sådan et godt hjerte med sig ” (Patient 1-3,5) viser, at patienterne 

tillægger personalets personlige egenskaber, attitude, tilstedeværelse og væremåde en betydning 

for deres oplevelse af ernæringssygeplejen. Hanne belyser betydningen således; 

P: ”..nej for os havde man følt det på den måde, at nu tænker de, nu skal hun ud og 
have noget at spise, æde igen, på den måde” 
I:” Så det er lidt svært egentlig at gå ud og bede om noget, hvis man har lyst til 
noget..?” 
P: (Patienten afbryder)”Ja, det skal jeg ikke have gjort” (Bestemt stemme) 

Senere i interviewet 
P:”..de er kommet og hen og siger.. ”skal jeg ikke hente et eller andet til dig” ”jo det 
må du gerne” så har jeg fået en skål yoghurt eller ymer eller sådan noget, så har det 
været godt” 
I: ”Så det er dejligt det der med lige, at blive spurgt ind til, at blive tilbudt det, da det 
er svært selv at gå hen og bede om det?” 
P: ”Ja, det er det, fordi det er ligesom om, at man tigger om det, så siger jeg hellere til 
dem, som kommer som familie, kan I ikke lige tage noget frugt, så jeg har noget at 
spise” (Hanne, 50 år) 
 

For denne patient fremstår det, som en afgørende del af ernæringssygeplejen, at opleve en 

imødekommende attitude og en opsøgende adfærd hos personalet i forhold til dagens 

mellemmåltider begrundet med patientens oplevelse af ”at føle sig som en tigger” samt 

overvejelserne om, hvad personalet tænker om patienten. Metaforen ”tigger” tegner et billede af 

en patient, som oplever sig selv som underdanig ved måltiderne og føler en afhængighed af andre. 

Overvejelserne over, hvordan personalet ser på patienten viser igen patientgruppens følsomhed 

og sårbarhed. Citatet illustrerer lige som tidligere beskrevet, hvordan nogle patienter forsøger at 

tilpasse sig og overholde de uskrevne normer og regler, som er gældende for hospitalet. 

Oplevelser omkring de personlige egenskabers betydning for ernæringssygeplejen beskrives også 

af Anna, som er 63 år gammel. Anna har været indlagt i en måned med påvirket almentilstand, 

som følge af et nedsat kostindtag. 

P: ”.. så kommer man sådan hen på eftermiddagen, så vil jeg gerne have, det er 
sådan noget, som jeg er begyndt med også, en gang frugt med fløde på. Ja, vi 
kommer lige snart med den, men når vi så kommer til aften, så har jeg ikke fået den 
alligevel, men så kunne jeg bare bede om den, det ved jeg da godt, men ja.. skidt med 
det..” 
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I:”Så bliver det glemt, hvad sker der så?” 
P: ”Ingenting, jeg tænker det kan være lige meget, ja, ja ” 
(Patienten kigger væk med tårer i øjnene)  
P: ”..ja og mange gange har jeg bare taget en mundfuld eller to og så er jeg jo ikke 
kommet længere, så kan jeg også godt forstå, at de bliver trætte af mig, jeg kræver 
og jeg kræver og jeg kræver, ikke også ” (Anna, 63 år)  

 

Behovet for sygeplejerskens tilstedeværelse samt at aftaler overholdes, tillægges hermed en 

betydning. Patientens sårbarhed i situationen fremgår tydeligt, idet en enkelt glemt aftale ser ud 

til at påvirke patienten psykisk. Oplevelserne illustrerer, hvordan ernæringssygeplejen også kan 

skabe negative følelser i form af opgivelse, ligegyldighed samt skabe følelsen af at være krævende. 

Ernæringssygeplejen skal derfor tage højde for denne sårbarhed og følsomhed hos 

patientgruppen. De fysiske reaktioner i form af tårerne i øjnene samt at patienten kigger væk 

viser, at ernæringsplejen også kan være forbundet med skuffelser og negative følelser. Adfærden, 

som afslutter dialogen om emnet ser ud til at være forårsaget af konteksten, da patienten befinder 

sig i en plejeafhængig sygdomssituation, som kan gøre det sværere for patienten at beskrive 

dårlige oplevelser relateret til ernæringssygeplejen. Trods kontekstens indvirkning beskriver 

oplevelsen med tydelighed patientgruppens følsomhed og sårbarhed samt behovet for, at der 

tages højde herfor i ernæringssygeplejen. De personlige egenskaber hos personalet tillægges 

derfor en afgørende betydning for ernæringssygeplejen. 

Uddybende beskrivelser om de personlige egenskabers betydning ses i interviewene med Hanne 

og Axel. 

P: ”..det vel også, bare væremåden, kan du ikke mærke, hvis der sådan er én, der 
kommer ind i et rum og ligefrem udstråler så meget, at de ikke kan fordrage en eller 
er du nu her igen, på den måde..” (Hanne, 50 år) 

I:” Jamen, er det måden man bliver mødt på?” 
P: ”Ja, det er det og så må jeg indrømme, så stejler jeg, jeg gider fandeme ikke, vi 
kommer pænt og ordentligt og tænker ikke over det, fordi du har fået lov til det på 
andre afdelinger, så tænker du ikke lige over det.. ” (Axel, 75 år) 

 

Begge patientudsagn viser, hvordan væremåde, attitude og udstråling tillægges en betydning i 

mødet med personalet på stuen og ved madvognen. Citaterne tydeliggør patienternes 
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opmærksomhed på dette aspekt af ernæringssygeplejen og viser, hvordan dårlig udstråling og 

attitude kan udløse reaktioner og følelser som ubelejlighed, vrede og utilpashed hos patienterne. 

Ud fra patienternes opfattelse tillægges personalets personlige egenskaber stor betydning i 

relation til ernæringssygeplejen, da personalets væremåde og attitude både kan skabe positive og 

negative følelser og reaktioner hos patienterne. 

Guidning og styring i forhold til at spise 

Patienterne har forskellige oplevelser af - det at blive guidet og styret igennem processen, at 

komme i gang med at spise under en indlæggelse. Anna oplever guidning og styring på følgende 

måde; 

P:”Jamen i starten kunne jeg slet ikke klare mad, bare lugten af mad, varm mad 
kunne jeg slet ikke klare og alt deres protein og så det der pressen, med nu skal du og 
nu skal du og nu skal du, jeg var simpelthen ved at gå til tælling” 
I:” Hvordan har den været den proces, som du har været igennem?” 
P: ”Den har ikke været sjov, fordi alle råber, du skal spise, du skal spise, du kommer 
ikke til kræfter før du spiser og åh ja, men så hold da kæft, det er sku` min mave, det 
skal gå ud over, ikke?, men når der er noget, som gør ondt, så gider man ikke, det gør 
man ikke”  
(Patienten snakker i en høj og bestemt tone)(Anna, 63 år) 
 

For denne patient opleves presset i forhold til at spise ubehageligt og voldsomt begrundet med 

metaforen ”at gå til tælling”, som er taget fra bokseverdenen og handler om, at blive slået i gulvet 

i en kamp. Ud fra Annas oplevelser ser det ud til, at hendes personlige grænser blev overskredet i 

flere situationer, hvilket har skabt følelser af ydmygelse og afmagt begrundet med ordvalget ”nu 

skal du”, ”alle råber”, ”det er sku min mave” (Anna, 63 år). Patientens fysiske reaktioner ved brug 

af en højere stemme og et bestemt toneleje underbygger denne fortolkning. Ovenstående 

synliggør konsekvenserne for patienterne, hvis der presses for meget, de personlige grænser 

overskrides og respekten for individet og medbestemmelsen forsvinder i ernæringsplejen. 

Modsætningsvis oplever andre patienter med lungekræft, at det er en nødvendighed, at blive 

guidet, presset og styret for at komme i gang med at spise. Hans oplever det således; 
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P: ”..men det var nok, at de prøver på at blive ved, at nu skal du sørge for at spise, 
kan du ikke prøve at tage lidt, da det jo, er med til at få kroppen i gang, det var jo nok 
sådan nogle ting de skal prøve at, at presse lidt på der, synes jeg” (Hans, 70 år) 

Ovenstående patient udtrykker et behov for, at personalets presser på og nøder patienten i 

starten, da patienten oplever, at det kan være svært, at komme i gang med at spise igen. Samme 

patient anvender tidligere i interviewet, i forhold til at blive nødet, udtrykket ”ellers så ligger man 

jo bare der” (Hans, 70 år). Citatet illustrerer en form for hjælpeløshed i situationen, som skaber et 

behov for, at der i plejen sættes fokus på, at guide og styre patienten igennem en proces, som kan 

forandre tilstanden og hjælpe patienten i gang med at spise. 

I tråd med ovenstående beskriver patienterne nedsat kostindtag og appetit, som noget, der er 

gået i stå og langsomt forandres over tid ”det ville bare ikke ned i maven, det er som om det bare 

er gået i stå” (Hans, 70 år). Citatet viser, hvordan patienten selv har forsøgt at spise, men ikke kan 

lykkedes uden hjælp og støtte. Hvordan denne del af ernæringssygeplejen kan udøves beskriver 

Hans og Marie således; 

P: ”..så kom hun med det og så fik man en is, så spiste man måske et par mundfulde 
og så lidt efter lidt, så kom det så igen, så begyndte jeg at kunne tage lidt ind..” 
(Hans, 70 år) 

P: ”Jamen, de siger, jamen tage lidt af det der, bare lige lidt, altså sådan lige prøver..” 
(Marie, 65 år) 

 

Patientcitaterne illustrerer en forandrende proces over tid, idet der startes med små mængder 

mad som med tiden øges. At blive presset, nødet og styret i en bestemt retning ser dermed ud til, 

at være en vigtig del af ernæringssygeplejen for nogle patienter, hvilket står i kontrast til Annas 

oplevelser af den samme handling. Da måden guidning og styring tilbydes på, opleves som 

afgørende, får de personlige egenskaber dermed en betydning for denne del af 

ernæringssygeplejen. 

De småtspisende patienter med lungekræft ser dermed ud til at opleve forskellige behov i forhold 

til at blive guidet, styret og nødet. Nogle patienter oplever behov for guidning og støtte over tid til 

at forandre kostindtaget, hvorimod andre patienter oplever samme aspekt af ernæringssygeplejen 

som personligt grænseoverskridende og ydmygende. Behovet for at møde forståelse for disse 
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forskellige patientperspektiver tydeliggøres hermed og bør afspejles i måden denne del af 

ernæringssygeplejen udøves til patienterne. 

Kompleksitet ses og anerkendes 

Flere af de interviewede patienter med lungekræft oplever, at følelsen af appetit og at selve 

kostindtaget er påvirkeligt af flere faktorer i patientens liv. Kompleksiteten i situationen og de 

sociale netværks reaktioner beskriver Axel på denne måde; 

P: ”..jeg kan også godt derhjemme spise lidt, i hvert tilfælde, hvis min kone laver varm 
mad, så kan jeg godt sige, at jeg har ikke lyst til at spise noget, men jeg spiser lidt, 
også for hendes skyld, hun har jo stået og lavet maden ikke også” 
P: ”..men min kone skælder sommer tider ud og siger, at du skal spise og det er da 
også rigtigt ”(Axel, 76 år) 

Nedsat appetit og kostindtag fremstår således, som et komplekst område med indvirkning på flere 

aspekter af patientens liv. Oplevelsen af, at få skæld ud samt at føle sig presset sig til at spise for 

andre skyld viser, at nogle patienter også kan opleve et familiært, ægteskabeligt og socialt pres, 

som følge af det nedsatte kostindtag. 

Lignende oplevelse omkring kompleksiteten i situationen samt oplevelse af, hvorfor følelsen af 

madlede opstår, forklarer Hans således; 

P:..det kommer bare lige og så er der så mange andre ting, som spiller ind, synes jeg, 

små ting som spiller ind, så får man svamp i munden, sådan mange små dumme ting, 

som påvirker det hele” (Hans, 70 år) 

Oplevelsen af madlede opleves hermed som komplekst og letpåvirkeligt, men årsagerne til, 

hvorfor problemet opstår og hvad der spiller ind fremstår ikke klart for patienterne. Der tegnes 

dermed et billede af, at småtspisende patienter kan opleve påvirkning og pres flere steder fra. 

Situationens kompleksitet fremstår tydeligt og bør ses og anerkendes af personalet og afspejles i 

ernæringssygeplejen til patientgruppen. 

Service og værtskab 

Det sidste aspekt, hvor de personlige egenskaber i ernæringssygeplejen opleves som 

betydningsfulde er i forhold til personalets rolle ved måltiderne. I interviewene brugte patienterne 
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følgende beskrivende ord og sætninger; ”Man får lige, hvad man har lyst til”, ”så springer de ud og 

henter det”, ” det kommer helt af sig selv”, ”så spørger de om man vil have noget mere af det” ” vil 

du smage det der også ” (Patient 1,3,5,6). Det ser hermed ud til, at ernæringssygeplejen opleves 

som tæt forbundet med at opleve værtskab og at modtage service. Der tegnes herved et billede 

af, at ernæringssygepleje også handler om at yde service ved måltiderne. Personalet besidder 

derved rollen som ”værten”, der yder service. Patienten oplever her, at imødekommenhed, 

attitude og væremåde hos personalet er afgørende, hvorfor værtskabsrollen kategoriseres under 

”de personlig egenskabers betydning”. 

Patienternes oplevelse af, at modtage service samt betydningen af gode måltidsoplevelser 

fremgår også i relation til afsnittets kræsevogn, som serverer individuelle mellemmåltider for de 

småtspisende patienter. Anna og Axel oplever den ekstra service således; 

P: ”Ja, ja med peanuts og jeg ved ikke, hvad der er, det er hyggeligt og så tænk sig, at 
det er for min skyld, at de gør det ikke?” (Anna, 63 år) 

P: ”..jeg synes, det er så flot, at sygehuset de gør det, så vi andre, vi kan få sådan et 
glas frisk jordbærsaft ” (Axel, 76 år) 

Patienter oplever det positivt og hyggeligt, at blive ”kræset for”. Patienterne udviser en 

taknemmelighed for denne ekstra service, som opleves som noget særligt, når man er 

småtspisende. Modsætningsvis har Anna også oplevet, hvordan en ekstra indsats i relation til et 

nedsat kostindtag også kan skabe dårlige og uhyggelige måltidsoplevelser. 

P: ”..og så presser de alt det der proteindrink på dig og sådan noget, til sidst så 
smager alting af protein, det smager så uhyggeligt det hele..” (Anna, 63 år) 
 

Baseret herpå ser det ud til at være afgørende, at den særlige indsats tilpasses patientens behov, 

gøres hyggelig og udføres på en hensynsfuld og imødekommende måde. 

 

De personlige egenskaber ved personalet tillægges hermed en stor betydning og opmærksomhed i 

relation til ernæringssygeplejen, da måden patienterne oplever styring, guidning, værtskab, 

service og en ekstra indsats fremstår som afgørende. At personalet ser og anerkender situationens 

kompleksitet, viser en oprigtig interesse, er tilstedeværende og har en imødekommende attitude 

er ud fra patienternes perspektiver betydningsfuldt for ernæringssygeplejen. 
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Ernæringssygepleje, som konkrete handlinger og tiltag 

Undersøgelsens sidste centrale kernekategori – ernæringssygepleje, som konkrete handlinger og 

tiltag er fremkommet på baggrund de følgende fem fælleskategorier. 

Kostvejledning i øjeblikket 

I patientinterviewene beskrives oplevelser forbundet med kostvejledning på følgende måde. 

P: ”Nej, det har jeg heller aldrig fået, nej, det er faktisk herude, fordi der har hun sagt, 
hvad har du lyst til i dag, ja det er lige i øjeblikket” (Hanne, 50 år) 

P:”..jeg gider ikke sidde og læse dem”  
P: ”Der er ikke nogen, der kan vælge, hvad man skal spise, hvis ikke man kan lide det” 
(Anna, 63 år) 
 

De adspurgte patienter har ikke oplevet - at få kostvejledning under indlæggelse og beskrivelsen af 

”ikke at gide” samt” ikke nogen, der kan vælge” viser en tendens til, at nogen patienter ikke 

oplever et behov for kostvejledning på skrift. Vejledning i øjeblikket ser hermed ud til, at fungere 

bedre for patienterne, da de ikke besidder overskuddet til at læse det skriftlige 

informationsmateriale. Citaterne viser desuden, hvordan nogle patienter ønsker medbestemmelse 

og indirekte tager afstand fra de rådgivende foldere. De skriftlige foldere som kostvejledning ser 

således ud til, at være uhensigtsmæssige for nogle patienter i behandling for lungekræft, som i 

stedet oplever, at ”vejledning i øjeblikket” er en mere brugbar vejledningsform. Citaterne 

tydeliggør desuden tværfagligheden i ernæringssygeplejen, da det ser ud til, at servicepersonalet 

varetager en del af denne vejledende funktion i forbindelse med servering ved madvognen. 

Plejetiltag ved kvalme og opkast 

Et andet konkret plejeområde inden for ernæringssygepleje, som fremgik af alle 

patientinterviewene var oplevelser forbundet med plejen ved kvalme og opkast.  Anna og Maries 

beskriver plejebehovene således; 

P:” Hvis de bare ville lade én ligge” (Marie, 65 år) 

P: ”Jeg skal bare sidde med en bærepose og så brækker mig ned i, så lader mig være 
sådan indtil, jeg er ovenpå igen ” 
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I: ”Så, det er ikke der, man skal komme og nøde med noget?” 
P: ”Nej, så kan det godt være jeg bider lidt, jeg, det er jeg også nødt til, jeg har 
sommetider gjort det, så er jeg nødt til at sige undskyld, fordi det jo er ikke jeres 
skyld, at jeg har det, som jeg har det” (Anna, 63 år) 
 

Citaterne belyser hermed, at nogle patienter med kvalme kan opleve behov for hvile, ro og søvn 

samt at blive skærmet mod forstyrrelser indtil kvalmen er aftaget. Annas udsagn illustrerer 

desuden, hvor letpåvirkelige patienter kan være ved kvalme og opkast samt at situationen kan 

udløse følelsesmæssige reaktioner, hvis behovene bliver overset. I Annas udsagn fremstår 

betydning af konteksten indirekte, idet hun anvender ordene ”jeres skyld”, hvilket viser, at hun i 

interviewsituationen oplever mig, som en del af personalegruppen og ikke som den ønskede 

”outsider” position. 

Modsætningsvis oplever Hanne behovene for ernæringspleje i relation til pleje ved kvalme og 

opkast helt anderledes; 

P: ”..og så er det tit, at de er blevet derinde og står og snakke lidt og så er det gledet 
lidt lettere ned” 
P: ”Jeg tror, det er fordi, så er de gode til at snakke om andre ting end lige at kværne i 
sygdommen og så er det lige som om, liver man lidt mere op eller sådan noget og så 
glider det ned, jeg ved ikke hvorfor” (Hanne, 50 år) 

Ernæringssygepleje ved kvalme og opkast kan således også være afledning i form af snak, hvilket 

står i kontrast til de tidligere beskrevne behov for ro, hvile og afskærmning. 

Analysen af ernæringssygepleje ved kvalme og opkast viser dermed, at patienternes behov kan 

være forskellige, modstridende og afhængige af den enkelte patients ønsker i situationen, hvilket 

gør ernæringssygeplejen individuel og situationsbestemt. 

Spisestillingens betydning 

I forbindelse med spisning opleves hjælp til god spisestilling også, som en del af 

ernæringssygeplejen - et område som Hans oplever således; 

P: ”..man sidder ikke ret godt, selvom man rejser sig helt op, det man nu kan og så 
sidder man alligevel ikke behageligt og sidde og bruge en kniv og en gaffel er næsten 
umuligt, når man sidder sådan her (Løfter arme/skulderne op), det halve af det ligger 
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på servietten, inden det overhovedet når op til munden, men det går jo fint alligevel, 
man klarer sig jo, så godt, som man nu kan, ikke? ” (Hans, 70 år) 

Spisestilling i en plejeseng får dermed betydning for patienten og opleves som en udfordring, der 

resulterer i et mindre kostindtag. Patientens beskrivelse viser desuden, at patienten ikke altid 

spørger om hjælp til spisning, til trods for, at situationen opleves som umulig, udfordrende og ikke 

behagelig. Hermed illustrerer citatet ligesom tidligere beskrevet, det skisma, at nogle patienter 

oplever behov for hjælp i relation til spisning, men ikke selv formår at bede om hjælpen ved 

personalet. Det ser ud til, at nogle patienter forsøger at efterleve de uskrevne normer og regler for 

den gode, adlydende og som ovenstående citat viser helst selvhjulpne patient. 

Stimulering og hensyntagen til sanserne 

I patientinterviewene fremgår det, at stimulering og hensyn til patientens sanser også opleves som 

betydningsfulde tiltag set ud fra de indlagte patienters perspektiver. Stimulering af sanserne 

beskrives således; 

 P: ”Jamen, de anretter det jo også så fint, derude, så får man jo mere lyst til det..” 
(Marie, 65 år) 

P:”Det er sådan meget dagligt og almindeligt måde og jeg synes ikke, at det behøver 
at være anderledes..” 
P: ”En typisk jysk måde at spise på” (Jens, 50 år) 
 

Stimulering af syn og smagssans kan dermed øge appetitten og lysten til at spise under en 

indlæggelse. Denne betydning af sansestimulering står i kontrast til et tidligere anvendt citat af 

Anna, hvor synet og lugten af maden helt fjernede hendes lyst at spise og i stedet forværrede 

følelsen af madlede. Modsætningsvis viser citatet med Jens med ordbruget ”daglig, almindelig, 

typisk jysk måde”, at anretning og stimulering af sanserne også kan have en mindre betydning og 

sparsom virkning. Jens uddyber denne betragtning med udsagnet ”man skal ikke begynde, at 

bruge penge på noget, som ikke giver den store forskel” (Jens, 50 år). Stimulering af sanser 

fremstår her som et overflødigt og unødvendigt tiltag. 

De forskellige patientoplevelser tydeliggør dermed, at det er individuelt, hvordan stimulering af 

sanser opleves af patienterne og bør indgå i ernæringssygeplejen, da samme handling kan opleves 

forskelligt og modsatvirkende af patienterne. 
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Tilbud om personlig hygiejne 

Sidste konkrete plejehandling, som patienterne oplever som betydningsfuld i relation til 

ernæringssygeplejen er tilbuddet om personlig hygiejne ved måltiderne. Patienternes behov 

fremstår også her som individuelle og forskellige; 

P: ”Ja, det synes jeg, bare det at gå ud og hente det, det har man jo ikke lyst til, det er 
jo efter, hvordan personen er, hvordan man er, men det kan man jo også selv lave lidt 
om på, så kan man jo bare stå og så gå i bad ” (Hanne, 50 år) 

P: ”Ja det gør det, tænderne er det mest vigtige, den der friske smag i munden og så 
når jeg døjer med noget svamp og noget lige for tiden så, det er lidt træls” (Anna, 63 
år) 

Citaterne viser, at det opleves forskelligt, hvad der vægtes højst. For Anna, som var meget 

sengeliggende, fremstod tilbuddet om mundpleje, som det vigtigste indsatsområde, hvorimod 

Hanne, som var mere oppegående oplevede, at tilbuddet om, at få eget tøj på var det mest 

afgørende område. Der ser dermed ud til, at patientens fysiske tilstand kan påvirke de oplevede 

behov for personlig hygiejne. Oplevelsen af forskellighed beskrives også af Axel ”Nej, det har ikke 

noget med det at gøre for mig” (Axel, 76 år). 

Patientcitaterne viser hermed, at der kan være en stor forskellighed i forhold til behovene for 

personlig hygiejne ved måltiderne. Behovene ser således ud til, at være afhængige af patientens 

normale spisemønstre, måltidsvaner samt aktuelle fysiske formåen, hvilket tilbuddet om personlig 

hygiejne, som et aspekt af ernæringsplejen bør tage hensyn til. 

Diskussion af undersøgelsens resultater og anvendte metode 

Afsnittet er todelt og indeholder en diskussion af kernekategorierne med den eksisterende 

litteratur samt kategorier fra interviewet om egen forforståelse. Overskrifterne i afsnittet fremstår 

som nye, men er fremkommet som følge af diskussionen. Derefter diskuteres styrker og svagheder 

ved den anvendte undersøgelsesmetode. Med afsæt i Thornes teori har diskussionen med 

eksisterende litteratur til formål at udvide forståelsen for kategorierne samt tydeliggøre de nye 

perspektiver, der er skabt som følge af problembearbejdningen (58). 
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Fig.8. Opsummering af undersøgelsens resultater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernæringssygepleje - mere end bare mad  
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overens med det danske litteraturstudie af Larsen, som fandt, at personalet lettere kan hjælpe 

patienterne med ernæringsudfordringer, hvis personalet har en forståelse for patientens 

individuelle præferencer og vaner (29). Vigtigheden af en individuel ernæringssygepleje fremgår 

ligeledes i studierne af Holst og Lassen (19,30,40), hvor dialog, respekt, hensyn, valgmuligheder 

samt individuel servering fremhæves som eksempler på individuel ernæringssygepleje. Jævnfør 

Thornes tredje fase skal undersøgelsens resultater også ses i forhold til klinisk praksis (58), hvilket 

interviewet om egen forforståelse repræsenterer et perspektiv på (Tabel 1). Her genfindes blandt 

andet kategorierne om at se det komplekse i situationen, behovet for en individuel 

ernæringssygepleje samt at ernæringssygepleje både handler om holdninger og praktiske 

handlinger. Da patienternes oplevelser af, at ernæringssygeplejen bør tage udgangspunkt i de 

individuelle behov både kan genfindes i klinisk praksis samt i den eksisterende litteratur styrkes 

kategoriernes validitet. Der ses dermed en enighed om, at de individuelle behov bør afklares, 

hvorved en forståelse for patientens aktuelle sygdomssituation skabes, som et fundament for 

ernæringssygeplejen til den enkelte patient. 

Hensynet til patientens smagspræferencer, vaner og sociale behov ligger desuden i tråd med den 

europæiske resolution for mad og ernæringspleje på hospitalet, som Danmark tilsluttede sig i 2003 

(17). Her beskrives, at ernæringsindsatsen skal have fokus på den enkelte patient og være baseret 

på et individuelt hensyn til patientens behov samt psykiske og fysiske tilstand (17). Lignende 

beskrivelser af, at ernæringssygeplejen handler om at afdække og tilpasse indsatsen til patientens 

vaner og smagspræferencer kan også genfindes i Hendersons beskrivelser af menneskets 14 

grundlæggende behov (32). Udover at beskrive en grundlæggende forståelse for 

ernæringssygeplejen beskriver Henderson også ernæringssygepleje som helt konkrete handlinger 

og tiltag; eksempelvis at gøre måltiderne æstetiske ved pæn og tiltrækkende servering, at sikre 

god spisestilling samt at hjælpe ved måltiderne (32). Til trods for Hendersons konkrete beskrivelse 

af ernæringssygeplejen samt europæiske målsætninger på området (17,32) viser undersøgelser af 

Hopkinson og Reid, at patienter med kræft forsat efterspørger en mere helhedsorienteret 

ernæringssygepleje, som er opsøgende, systematisk og baseres på en forståelse for, at tilstanden 

cancer cachexia kan skabe ernæringsproblemer, som kan påvirke hele patientens livssituation 

(25,26). Ovenstående diskussion af centrale kernekategorier fra såvel patientundersøgelsen og 

forforståelsesinterviewet samt den eksisterende litteratur tydeliggør ernæringssygeplejens 



48 
 

kompleksitet, da ernæringssygepleje er multidimensionalt og mere end mad. Der foreligger 

beskrivelser af ernæringssygeplejen og klare målsætninger (17,32) samtidig med, at patienterne 

med kræft fortsat oplever, at vægttab og ernæringsproblemer er et tabubelagt område i 

sygeplejen (26). Ifølge undersøgelse med kræftsygeplejersker beskrives ernæringssygepleje, som 

en skamplet og et lav prioritetsopgave med plads til forbedring (37,38). I denne 

patientundersøgelse viser enkelte patientsoplevelser omkring betydningen af væremåde og 

attitude også denne uoverensstemmelse mellem patientens behov og den ernæringspleje, som 

udøves i praksis. 

Én af flere forklaringer i hospitalsregi kunne findes i dokumentationssystemerne og de 

elektroniske arbejdsredskaber i forhold til ernæring. Screeningsredskabet NRS 2002, som 

anbefales af Sundhedsstyrelsen er som nævnt evidensbaseret og indsatsen i forhold til ernæring 

beskrives, som domineret af en biomedicinsk tænkning (8,11,29). Redskabet NRS 2002 er 

opbygget, som et afkrydsningsskema, baseret på objektive og målbare data om patienten (8). 

Derfor kan man spørge om disse systemer skaber en mulighed for at dokumentere og synliggøre 

de afgørende personlige og individuelle data, som patienterne oplever som betydningsfulde og 

som ernæringssygeplejen med fordel bør baseres på.  Behovet for, at ernæringssygeplejen tager 

udgangspunkt i en individuel forståelse af problemet tydeliggør dermed et behov for 

videreudvikling af journalsystemet, så også personlige oplysninger om vaner, smagspræferencer 

og individuelle behov kan dokumenteres. 

Flere studier viser, at patienter med kræft hyppigt oplever vægttab og ernæringsudfordringer i 

løbet af deres sygdomsforløb, som kan medføre flere hospitalsindlæggelser og uhensigtsmæssige 

behandlingspause (13,25,26). Et forbedret dokumentationssystem, hvor både subjektive data samt 

udviklingen i objektive data dokumenteres og synliggøres kunne måske medføre, at patienterne 

med lungekræft kunne opleve, at plejen og ernæringsindsatsen i behandlingsforløbet blev mere 

sammenhængende med positiv indvirkning på patientens livssituation, behandlingsforløb og helt 

overordnet overlevelsesraten i Danmark. 

At spise på hospitalets præmisser 

Inden for kategorien ”de individuelle behov som udgangspunkt” kan fælleskategorierne om 

smagspræferencer, spisevaner samt sociale behov genfindes i den eksisterende litteratur 



49 
 

(19,29,30,42), hvor Jefferies eksempelvis fremhæver, at omgivelser og spisemiljø har betydning for 

patientens nydelse af måltidet og at oplevelser i forhold til mad og måltider ser ud til at have 

sammenhæng med patientens tilfredshedsoplevelse af hele pleje- og behandlingsforløbet (42). 

Patientperspektivet omkring portionsstørrelse, servering og gældende normer fremstår som 

udvidende perspektiver på ernæringssygeplejen, som kun beskrives kort i den eksisterende 

litteratur og i interviewet om egen forforståelse (40,tabel 1). I studiet af Lassen fremgår det, at 

personalet har begrænset opmærksomhed på betydningen af anretning og servering, da maden 

mere serveres på systemets præmisser end ud fra patientens behov og at portionerne ofte er for 

store (40). I egen patientundersøgelse beskriver en patient med lungekræft ligefrem, at god 

ernæringssygepleje er, når der serveres små overskuelige portioner. Dette står i kontrast til 

personalets begrænsede opmærksomhed, som nævnes i studiet af Lassen (40). Præmisserne på 

hospitalet problematiseres yderligere af Sociolog L Holm, som beskriver, at hospitalets systemer 

kan føles krænkende for de indlagte patienter, idet de individuelle smagspræferencer og vaner 

ikke kan udfoldes i de eksisterende systemer (7). Denne problemstilling afdækkes også i egen 

patientundersøgelse, hvor metaforen ”tigger” dækker over en patientoplevelse ved madservering. 

Metaforen viser, hvordan patienten forsøger at tilpasse sig hospitalets systemer og præmisser, 

som betyder, at patienten føler sig underdanig og afhængig af andre ved måltiderne. Dette 

resultat i egen undersøgelse understøtter dermed L Holms betragtning om, at systemets 

præmisser kan begrænse de individuelle udfoldelsesmuligheder og dermed virke krænkende for 

nogle patienter (7). 

I egen patientundersøgelse oplever flere patienter ”kostvejledning i øjeblikket”, som en brugbar 

og tilfredsstillende vejledningsform, hvor portionsstørrelse, anretning og servering kan afstemmes. 

Denne kostvejledning, der af patienterne opleves som brugbar, udføres af personalet ved 

madvognen, som på onkologisk afsnit er servicepersonale (2). Denne opgavefordeling i forhold til 

madservering på hospitalerne problematiseres i undersøgelsen af Kost og Ernæringsforbundet fra 

2014, som mener, at køkkenet overlader maden til en personalegruppe, som ikke ved nok om 

ernæring og køkkenets tilbud (13). Ovenstående illustrerer hermed kompleksiteten i 

ernæringssygeplejen, når nu patienten efterspørger ”kostvejledning i øjeblikket” og personalet 

som varetager funktionen ifølge undersøgelsen af Kost og Ernæringsforbundet ikke altid har 

tilstrækkelig viden om ernæring og kosttilbud (13). Diskussionen viser dermed, hvordan 



50 
 

hospitalets systemer og præmisser også har en indvirkning på ernæringssygeplejen, som 

patienterne tilbydes på hospitalet. 

Ernæringssygeplejens tvetydighed 

Ifølge patienterne med lungekræft serveres ”bjerge og dynger” af mad på hospitalet. De 

uoverskuelige portioner betyder, at patienterne oplever at levne maden. At levne strider mod 

flere patienters normer for måltiderne og fremstår som dårlige måltidsoplevelser for patienterne. 

Lignende betragtninger om, at ernæringssygepleje også kan være krænkende, give bekymringer og 

skabe en følelse af skam ved patienterne beskrives i studierne af Larsen og Holst, idet patienterne 

oplever, ikke altid at leve op til personalets forventninger i forhold til kostindtaget (29,30). 

Patienterne med lungekræft belyser ligeledes, hvordan følelsen af at spise op kan skabe følelsen af 

kontrol og medbestemmelse over situationen og hvordan det at levne kan virke demotiverende 

for nogle patienter. I overensstemmelse med studierne af Holst og Larsen kan 

underernæringsproblemer og ernæringssygepleje dermed både skabe dårlige og gode oplevelser 

(29,30). I interviewet omkring egen forforståelse fremgår det ligeledes, at ernæringssygepleje kan 

fremkalde positive følelser som respekt, hensyn og anerkendelse, men også negative følelser som 

skam, krænkelse, ydmygelse og utilstrækkelighed hos patienterne (tabel 1). Ud fra eksisterende 

litteratur (29,30), egen patientundersøgelse samt interview om egen forforståelse (tabel 1) ses 

dermed en enighed om, at ernæringssygeplejen fremstår tvetydig, da den både kan skabe gode og 

dårlige måltidsoplevelser. 

Situationsbestemt ernæringssygepleje  

Patienterne i behandling for lungekræft tillægger de personlige egenskaber ved personalet stor 

betydning og opmærksomhed i relation til ernæringssygeplejen. Behovet for en imødekommende 

attitude, tilstedeværelse samt en opsøgende adfærd opleves som afgørende af patienterne. I 

forhold til interviewet omkring egen forforståelse omhandler ingen af kategorierne attitude og 

væremåde, hvorfor dette perspektiv betragtes som udvidende for forståelsen af ernæringspleje, 

men opleves genkendeligt i praksis ved refleksion (tabel 1). 
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Dette område af ernæringssygeplejen belyses kort i studiet af Holst, hvor de adspurgte patienter 

udtrykker, at personalets opmærksomhed og interesse i forhold til, hvad patienten indtager, kan 

skabe en motivation for at spise ved nogle patienter (30). I tråd med kategorien, at opleve 

guidning og styring viser flere studier ligeledes, at får patienterne ikke opmærksomhed fra 

personalet pga. travlhed, kan det virke demotiverende på de småtspisende patienter og nedsætte 

kostindtaget (29,30,40). 

Patienterne med lungekræft tillægger desuden det at få ydet service ved måltiderne samt at blive 

kræset for en betydning i relation til ernæringssygeplejen. Betydningen af en særlig indsats ved de 

småtspisende patienter fremgår også i interviewet om egen forforståelse baseret på kliniske 

erfaringer (tabel 1). En særlig indsats afgørende betydning fremgår også i studiet af Holst, idet 

patienterne kun huskede navnene på de sygeplejersker, som prioriterede, at yde en særlig indsats 

for de småtspisende patienter (30). De øvrige sygeplejersker blev beskrevet som travle og med en 

distanceret attitude (30). Studiet af Holst, kategorien om egen forforståelse samt 

patientundersøgelsens kernekategori tydeliggør dermed de personlige egenskabers betydning for 

de småtspisende patienter og oplevelserne af ernæringssygeplejen, da måden 

ernæringssygeplejen udføres på fremstår som afgørende. 

Diskussionen tydeliggør dermed behovet for, at opmærksomhed på personalets attitude, 

tilstedeværelse og væremåde i relation til ernæringssygeplejen også skal medtænkes, da selv en 

lille indsats kan skabe en god måltidsoplevelse, hvis den udføres med de rette personlige 

egenskaber. 

At ernæringssygeplejen bør baseres på en forståelse og anerkendelse af situationens kompleksitet 

beskrives af patienterne med lungekræft. At se og forstå kompleksiteten i lungepatientens 

sygdomssituation kan også genfindes i forforståelsesinterviewet (tabel 1). Lignende betragtninger 

om sygeplejerskens opmærksomhed, evne til at se det komplekse samt at kunne skelne mellem de 

ernæringstruede patienter ses i studiet af Holst (30). Her defineres to patienttyper - den passive 

patient, som oplever behov for en ernæringssygepleje, hvor sygeplejersken tager ansvar og 

motivere patienter og den aktive patient, som oplever behov for involvering og medbestemmelse 

for pleje og behandling (30). Kategorierne i interviewundersøgelsen med patienterne med 

lungekræft viser ligesom studiet af Holst, at evnen til at se det komplekse hos patienterne er 

afgørende i ernæringssygeplejen. Derimod viser kategorierne modsat studiet af Holst, at patienter 
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med lungekræft ikke kan karakteriseres, som bestemte patienttyper, da patienternes behov ser ud 

til at være foranderlige, situationsbestemte og påvirkelige af den aktuelle fysiske og psykiske 

sygdomstilstand. Patienter med lungekræft ser ud til at opleve behov for en situationsbestemt 

ernæringssygepleje frem for en typebestemt ernæringssygepleje. 

Når tavshed bliver en udfordring 

Patienter i behandling for lungekræft kan opleve, at det er svært at bede om hjælp fra personalet. 

Denne problematik ses også beskrevet i studierne om patienternes oplevelser af vægttab i 

forbindelse med et kræftbehandlingsforløb samt i studier om patientens perspektiv på 

ernæringssygepleje (25,26,29,40). I studiet af Larsen fremgår det eksempelvis, at hvis personalet 

ikke udviser en interesse, er til stede på stuen eller tilbyder hjælpen, tager patienten ikke selv 

initiativet (29). Idet egen undersøgelse og litteraturen belyser samme problematik om nogle 

patienters tendens til tavshed tydeliggøres det, hvorfor personalets attitude og tilstedeværelse får 

en afgørende betydning for ernæringsplejen, da det kan gøre det lettere for patienten at bede om 

hjælp. 

Studierne underbygger hermed billedet af, at nogle ældre patienter med lungekræft følger normer 

for måltiderne samt uskrevne regler for acceptabel patientadfærd og derfor blot accepterer den 

pleje de tilbydes. Studierne af Henoch og Lassen underbygger denne forståelse, da de belyser 

samme tendens til, at ældre patienter med lungekræft er mere tilfredse og har en øget 

tilbøjelighed til at tilpasse sig og acceptere den pleje de modtager i højere grad end de yngre 

patienter (19,41). Diskussionen synliggør, hvordan tavshed hos de småtspisende patienter kan 

blive en udfordring i ernæringssygeplejen. 

Patientens behov for ernæringssygepleje over for samfundets krav 

Lungepatientens oplevede behov omkring en god spisestilling samt personlig hygiejne indgår også 

i de 8 anbefalinger til god ernæringspraksis på hospitalet, som belyses i den engelske artikel (42). 

Når undersøgelsens tre centrale kernekategorier sammenholdes med de otte anbefalinger for 

sygeplejerskens funktioner ift. underernæring på hospitalet er det tydeligt, at halvdelen af de otte 

anbefalinger er baseret på en systematisk tilgang vha. screening, kostregistrering, ordination af 
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ernæringsplan samt udførsel af audits (8,16,42). Denne hovedvægtning stemmer ligeledes overens 

med Sundhedsstyrelsens vejledning for god ernæringspraksis samt sygeplejefaglig lærebog om 

underernæring, som også baseres på akkrediteringens krav og indikatorer ift. underernæring 

(8,16,44). 

De adspurgte patienter med lungekræft nævner ikke disse systematiske indsatsområder i deres 

fortællinger om oplevelser af ernæringssygeplejen. Det ser derimod ud til, at patienter med 

lungekræft tillægger tid til samtale, et individuelt hensyn, personlige egenskaber, 

samarbejdsrelationen samt basale plejeopgaver en større betydning. Med afsæt i kravene til 

hospitalerne (8,16) ses en uoverensstemmelse imellem, hvad hospitalet lægger hovedvægten på i 

indsatsen mod underernæring og hvad patienterne tillægger en betydning.  Dette billede af 

ernæringssygeplejen stemmer overens med undersøgelser omhandlende patientperspektiver, 

som konkluderer, at der opleves et behov for udvikling og forandring på området, så fokus på de 

basale plejehandlinger, tid til kommunikation og samarbejde får en højere prioritet i 

ernæringsplejen på hospitalerne (25,26,29,30,40). 

I følge undersøgelsen med danske kræftsygeplejersker opleves ernæringssygepleje, som en 

skamplet, der bør forbedres i fremtiden (37). Man kan her spørge om samfundsudviklingen, som 

ud fra professor Hildebrandt i dag præges af tanker om god konkurrenceevne, effektivitet og 

kontrol (45), stemmer overens med eksempelvis Hendersons syn på ernæringspleje (32). Svaret er, 

at det ser ud til, at de gældende tværfaglige krav om god ernæringspraksis har medført en uklar 

ansvarsfordeling, som har forandret den sygeplejefaglige indsats og prioritering af området (33). 

Interviewundersøgelsen med patienter med lungekræft kan derfor være med til at give et andet 

perspektiv på ernæringssygeplejen end den strategi, der afspejles i Sundhedsstyrelsens og IKAS 

krav til området (8,16). Ud fra patienternes perspektiver handler ernæringsplejen også om, at tage 

udgangspunkt i de individuelle behov, at være opmærksom på personalets egenskaber samt at 

medtænke konkrete handlinger og tiltag. 

Metodediskussion 

Følgende afsnit indeholder en metodediskussion baseret på en kritisk vurdering af specialets 

metode. For at kvalificere diskussionen er undersøgelsen blevet vurderet med redskabet CASP, 
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som er målrettet kvalitative studier (53, bilag 2). I metodediskussionen har jeg udvalgt områderne, 

der indgår i spørgsmål 3 til 6 i CASP (53). 

Formål og studiedesign 

Undersøgelsens design, som er baseret på interaktionismen og Thorne som metodisk teoretiker, 

vurderes som brugbar og hensigtsmæssig til undersøgelsen, da analysen viser, hvordan konteksten 

samt data om patientens adfærd og reaktioner også ligger til grund for kategorierne.  Data er 

sociale konstruktioner, der skabes i et samspil mellem det talte sprog, fysiske og psykiske 

reaktioner ved patienten, konteksten samt forskeren (1). Ifølge Thorne er metoden fortolkende 

beskrivelser ikke en konkret handlingsanvisende teori, men mere en dynamisk teori, som skabes i 

brugerens hånd (58,59). Disse betragtninger stemmer overens med oplevelserne forbundet med 

anvendelse af metoden, idet den kan tilpasses den aktuelle praksis og kan suppleres med anden 

mere beskrivende metodeteori. 

Et metodisk kritikpunkt i forhold til undersøgelsens analyse i relation til den interaktionistiske 

referenceramme kunne være, at hovedvægten ligger på det talte ord og at data om konteksten og 

interaktionen anvendes som understøttende data. En trianguleret metode med brug af 

observationer, som supplerende data kunne have skabt flere data om konteksten og 

interaktionerne, hvilket kunne have gjort metoden mere interaktionistisk forankret. Dette 

metodiske kritikpunkt blev tydeligt undervejs i patientundersøgelsen, i kraft af de syv patienters 

almene sygdomstilstand, som var præget af dyspnøe, træthed og sårbarhed, hvilket afspejles i de 

korte svar, længden på nogle interview samt patienternes fysiske og psykiske reaktioner (tabel 2). 

Ifølge Thorne samt anden metodeteori kunne en valideringsmåde have været at sende svarene til 

godkendelse hos patienterne eller evt. at gennemføre to interview med patienterne (58, 64-67). 

Da patienterne vurderes som sårbare og blev påvirket psykisk ved at tale om emnet fravælges 

denne valideringsform ud fra et etisk hensyn. 

Trods kritikpunkter i forhold til data vurderer jeg, at patientgruppen og designet var velvalgt til at 

svare på problemformuleringen, da de fleste af patienterne med lungekræft havde oplevet 

ernæringsudfordringer og ernæringssygepleje under flere indlæggelser (tabel 2). Undersøgelsens 

induktive design kunne skabe patientperspektiver på ernæringssygeplejen og resultaterne 
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vurderes anvendelige for klinisk praksis. Thorne har lignede overvejelser om datas gyldighed, idet 

deltagere aldrig skal ses som repræsentative, men mere at en undersøgelse kan vise et perspektiv, 

der kan genkendes (58). De genkendelige perspektiver giver dermed resultaterne en 

overførbarhed til andre småtspisende patienter med behov for ernæringssygepleje på hospitalet. 

Udvælgelsesstrategien 

I undersøgelsen udvælges patienterne ud fra opsatte kriterier, som blev udarbejdet i samråd med 

en praksissygeplejerske, som også varetog funktionen som gatekeeper. Samarbejdet vurderedes 

som fordelagtigt, da der var enighed om, hvilke patienter, der var egnet til interview og hvem det 

var etisk uforsvarligt at interviewe. 

Brug af gatekeeper i sengeafsnittet vurderes, som en styrke ved undersøgelsen, idet to personer 

udvalgte patienterne. Desuden betød brugen af gatekeeper, at adgangen til klinisk praksis 

fungerede uproblematisk. Ifølge engelske studier kan brug af gatekeeper også være en barriere 

ved forskning med sårbare patienter, hvis gatekeeperen påtager sig rollen, som patientens 

beskytter eller mangler viden om projektarbejde (75,76). Da disse barrierer ikke opstod i 

samarbejdsrelationen vurderes brugen af gatekeeper udelukkende, som en styrke og metodisk 

fordel. 

Jævnfør tabel 2 er patienterne i behandling for lungekræft i gennemsnit 64 år gamle.  Ifølge 

studiet omkring tilfredshed af ernæringsplejen fremgår det, at ældre patienters oplevelse af 

tilfredshed kan adskille sig fra yngre patienters (41). Betydningen af alder diskuteres også i studiet 

af Lassen, hvor det fremgår, at ældre patienter kan have en tendens til at ”please” forskeren og 

fortælle det, som patienten tror, at forskeren gerne vil høre (19). Derfor kan det ikke udelukkes, at 

patientens oplevelser af ernæringsplejen havde været beskrevet anderledes, hvis 

gennemsnitalderen havde været lavere for patienterne. 

Dataindsamlingsmetoden 

I forbindelse med indsamling af data blev metoden af etiske hensyn tilpasset patienternes 

sygdomssituation, behov og ønsker. Disse hensyn medførte metodiske ændringer for 

interviewkonteksten. Ifølge metodeteori er det afgørende for datakvaliteten, at rammerne for 
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interviewet opleves som rolige, trygge og afslappede, da det kan have indvirkning på 

interviewpersonens udsagn (65-67). Desuden kan interview i naturlige omgivelser give et bedre 

indblik i interviewpersonens livssituation (65-67). Disse overvejelser lå bag ønsket om at lave 

interviewene i patienternes eget hjem, da det kunne give flere sociale data om patienterne i tråd 

med den interaktionistiske referenceramme. 

Da patienterne tydeligt udtrykte, at de ønskede at skærme deres hjem fra sygdom, at de var bange 

for at glemme aftalen samt at de oplevede bedre tid under en indlæggelse blev metoden ændret, 

da de etiske hensyn til patienterne blev vægtet højst. Denne ændring i konteksten kan ses, som en 

svaghed ved studiet med indflydelse på patientens fortællinger, da de befandt sig i en 

plejeafhængig sygdomssituation frem for i hjemlige omgivelser. 

Jeg vurderer, at konteksten har påvirket data, idet patienternes beskrivelser omhandler, hvordan 

ernæringssygeplejen opleves i den aktuelle sygdomssituation samt patienternes oplevede behov 

for ernæringssygepleje. De uskrevne regler for patientadfærd kunne også spille ind på patientens 

svar, da spørgsmålene i interviewet netop fokuserede på patientens oplevelse af ernæringsplejen, 

hvilket kunne være svært for patienterne at sætte ord på, da det strider mod den beskrevne 

acceptable patientadfærd, som er gældende for hospitalskonteksten. Ved interview i eget hjem 

efter udskrivelse kunne data måske have været mere reflekteret og erfaringsbaseret, men med en 

risiko for, at patienterne kunne have sværere ved at huske oplevelserne (65). Modsætningsvis kan 

kontekstændringen også ses, som en metodiske styrke, idet det viser et etisk hensyn til den 

sårbare patientgruppe. 

 

I forbindelse med interviewet blev der anvendt en tematisk guide, som blev udarbejdet på basis af 

en interviewguide (Bilag 5,6). Ifølge metodeteori sikrer guiden en struktur i interviewet (65-67), 

hvilket opleves som en fordel i undersøgelsen begrundet med, at patienternes indimellem havde 

korte svar pga. dyspnøe og træthed. Modsætningsvis kan guiden også betyde, at spørgsmålene 

lettere blev ledende og at patienten fik en mindre mulighed for at tale frit (65). 

 

I vurderingsredskabet indgår spørgsmål om begrebet datamætning, som ifølge kvalitativ 

metodeteori beskrives som afgørende i relation til data (65,67). Ifølge CASP ses manglende 

datamætning, som en svaghed ved undersøgelsen, hvilket jeg ikke vurderer ud fra Thornes teori 
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(58). Antallet af interviewpersoner afhænger i stedet af, hvad der er muligt i praksis og etiske 

hensyn til patientgruppen, da oplevelsen af datamætning mere betragtes som forskerens 

subjektive oplevelse (58). Afhængig af hvilke metodisk teori undersøgelsen vurderes ud fra, kan 

manglende datamætning fremstå som en metodisk svaghed eller uden betydning for validitet. 

Forholdet mellem forsker og deltagere  

I tråd med valgte interaktionistiske referenceramme, hvor viden ses som social konstrueret i et 

samspil mellem forsker, interviewperson og kontekst (1), er der i forberedelsesfasen arbejdet 

bevidst med egen forforståelse igennem et interview (tabel 1). Dette tiltag vurderes, som en 

styrke ved undersøgelsen, idet det medførte en videreudvikling af interviewguiden, skabte 

inspiration og personlig udvikling samt gjorde det lettere at være refleksiv undervejs i 

interviewene. Jævnfør valgte referenceramme vil forskerens forforståelse være medskabende for 

data og derfor er det vigtigt, at reflektere over den undervejs, så den ikke bliver styrende i 

interviewet (1,58,63). Da dele af undersøgelsens resultater fremstår som nye perspektiver på 

ernæringssygeplejen, der ikke indgår i forforståelsesinterviewet kan det tyde på, at 

forberedelsesprocessen har styrket undersøgelsens validitet. Trods tiltagene kan forforståelsen 

fortsat ubevidst have haft en indflydelse på undersøgelsen. 

De metodiske overvejelser ift. til få en ”outsider position” i afsnittet samt at bruge eget tøj og 

billede på patientinformationen er ud fra Thornes teori fordelagtige (58). Disse tiltag viste sig ikke, 

at få den ønskede virkning på alle patienter, da enkelte undervejs i interviewet stadig beskrev mig, 

som en del af personalegruppen. Dette kan have præget udsagnene, som måske blev mindre frie 

pga. den plejeafhængige sygdomssituation.  For disse patienter havde tiltagene ikke den ønskede 

virkning. I forhold til hovedparten af patienterne vurderer jeg derimod, at tiltagene var 

fordelagtige og betydningsfulde for datakvaliteten, da patienterne kunne tale mere frit om deres 

oplevelser, da de ikke senere blev afhængige af min professionelle hjælp. 

Konklusion 

Interviewundersøgelsens formål var at undersøge, hvordan patienter i behandling for lungekræft 

oplever ernæringssygeplejen under en hospitalsindlæggelse. Patienternes perspektiver afdækkes 

igennem syv individuelle patientinterviews ud fra en interaktionistisk referenceramme. Resultatet 
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blev følgende tre centrale kernekategorier, som beskriver patientperspektiver på 

ernæringssygeplejen. 

Kategorien de individuelle behov som udgangspunkt dækker over, at patienterne oplever, at 

ernæringssygeplejen bør baseres på den enkelte patients oplevelser og behov i aktuelle 

sygdomssituation. Patienterne oplever behov for hensyntagen til individuelle spisevaner, 

smagspræferencer, sociale behov, måltidsnormer samt forventninger vedrørende 

portionsstørrelse og anretning. Udgangspunktet i de individuelle behov opleves som vigtigt i 

relation til ernæringssygeplejen, da det ser ud til, at have betydning for patienternes lyst til at 

spise samt måltidsoplevelser. Patienternes behov ser ud til at være forskellige, foranderlige, 

uforudsigelige og endda modstridende. Da kategorien kan genfindes i eksisterende litteratur samt 

i interviewet om egen forforståelse understøtter kategorien hermed, at ernæringssygepleje ud fra 

patienternes perspektiv er mere end bare mad og kan opleves tvetydigt alt afhængig af, om der 

tages udgangspunkt i patienternes individuelle behov. 

Kategorien de personlige egenskabers betydning beskriver, hvordan patienterne oplever, at 

ernæringssygeplejen afhænger af personlige egenskaber ved personalet. Væremåde, attitude, 

udstråling samt oplevelsen af at blive guidet, at opleve service, værtskab samt at der ydes en 

særlig indsats opleves som afgørende aspekter af ernæringssygeplejen. Mangel på personlige 

egenskaber kan udløse følelser af vrede, skuffelse, ydmygelse og utilpashed ved patienterne. 

Ernæringssygeplejens kompleksitet tydeliggøres herved, da måden ernæringssygeplejen udøves 

tillægges en betydning. Dele af kategorien kan genfindes i den eksisterende litteratur, men 

vægtningen af de personlige egenskabers betydning fremstår som nye perspektiver på 

ernæringssygeplejen. 

Kategorien ernæringssygepleje som konkrete handlinger og tiltag illustrerer, at 

ernæringssygepleje ud fra patienternes perspektiver også opleves som konkrete plejehandlinger 

og tiltag ift. kostvejledning, kvalme, spisestilling, sanserne samt personlig hygiejne. Fælles for 

handlingerne og tiltag fremstår det, at patienterne oplever deres behov for hjælp i relation til 

ernæringssygepleje som individuelle, situationsbestemte, indimellem modstridende samt præget 

af tillærte måltidsvaner. 
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Da dele af de tre kategorier kan genfindes i den eksisterende litteratur samt i interviewet om egen 

forforståelse ser det ud til, at undersøgelsen, trods metodiske kritikpunkter vedrørende 

konteksten og patientgruppens sygdomstilstand, viser et perspektiv, der kan genkendes. 

Undersøgelsen giver ikke den endegyldige sandhed, men kan understøtte, at ernæringsplejen er et 

komplekst område og at patienternes behov for ernæringssygepleje ser ud til at være 

situationsbestemte. Patientundersøgelsen viser, at ernæringssygeplejen også påvirkes af 

systemets præmisser og samfundets krav. Desuden kan de uskrevne regler for acceptabel 

patientadfærd samt måltidsnormer også være en udfordring, da nogle patienter tilpasser sig 

plejen, bliver tavse og ikke altid formår at bede om hjælp fra personalet trods oplevet behov. 

Perspektivering 

I tråd med Thornes teori er forskningsprocessens fjerde fase, at resultaterne formidles og 

anvendes i den praksis, hvorfra forskningsspørgsmålet udsprang (58). Udover overvejelser i 

relation til klinisk praksis indeholder afsnittet også tanker om anvendelse i forhold til 

sygeplejeprofessionen, det samfundsmæssige niveau samt ideer til ny forskning. 

I forhold til klinisk praksis på hospitalet skal resultaterne formidles, så patienternes perspektiver 

kan skabe faglig refleksion og udvide personalets forståelse for ernæringssygeplejen. I tråd med 

Thornes tænkning skal resultaterne ikke formidles som sandhed, men som et udvidende 

perspektiv (58,59). Idet undersøgelsen viser et perspektiv, der kan genkendes i praksis får 

resultaterne en overførbarhed til andre patientgrupper og plejesituationer på hospitalet. 

Helt konkret kunne følgende formidlingsformer være relevante; dialog med kliniske sygeplejersker 

i onkologisk afsnit, skriftligt indlæg i hospitalets nyhedsbrev, undervisning på tværfaglige 

temadage samt dialog med servicepersonale og centralkøkken. De konkrete formidlingstiltag tæt 

på målgruppen er vigtige, da flere sygeplejersker på hospitalerne, ifølge et dansk studie kan opleve 

barrierer i forhold til at læse, anskaffe og forstå videnskabelige artikler (77,78). Tiltagene ligger i 

tråd med Thornes fjerde fase af forskningsprocessen, da forskningsresultaternes formål er, at vise 

nye perspektiver på et klinisk fænomen (58,59). Formidling af resultaterne kunne med afsæt i 

Kotters teori om forandringsledelse skabe en følelse af nødvendighed for forandring i praksis 

(79,80), som kunne medføre en opprioritering af den basale ernæringssygepleje, som ifølge 
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studier efterspørges af patienterne (26,30,40). Ifølge Thorne er tid til dialog med klinisk praksis 

vigtig, da det kan skabe mulighed for fremtidige forskningsprojekter i afsnittet (58). 

I forhold til sygeplejeprofessionen er Thornes teori også anvendelig og fremhæver vigtigheden af, 

at bruge ”sin tunge” som forsker samt at være bevidst om, at formidling af resultaterne tilpasses 

målgruppens forudsætninger (58). Undersøgelsens resultater bør derfor publiceres, som 

videnskabelig artikel, der indsendes til såvel sygeplejefaglige, tværfaglige samt ernæringsfaglige 

tidsskrifter. For at skabe fokus og sygeplejefaglig refleksion er udarbejdelse af en illustrativ poster 

også en brugbar formidlingsform, der kan indsendes til relevante kongresser, temadage og 

årsmøder. Ved mundtlige fremlæggelse kunne visuelle hjælpemidler, som billeder og 

interviewoptagelser indgå, da disse elementer ifølge ledelsesteori kan virke som følelsesmæssige 

motivationsfaktorer, der huskes i længere tid (79-81). 

På samfundsniveau kan patientundersøgelsen skabe debat og fokus på området ved faglige 

indlæg på relevante hjemmesider samt ved brug af kommercielle medier. En undersøgelse med 

patientens perspektiv kan skabe opmærksomhed, idet patientens mening i dag tillægges værdi og 

gennemslagskraft, hvilket f.eks. afspejles i det nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet 

fra april 2015, hvor patientinddragelse og hensyntagen til individuelle behov er beskrevet som nye 

målsætninger for behandlingsforløbene (82). En faglig og politisk debat kunne sætte fokus på 

patientens perspektiv på problematikken, så denne vinkel i fremtiden også kunne indgå i de 

samfundsmæssige krav til god ernæringspraksis på hospitalerne samt i undervisningsmateriale om 

ernæringssygepleje. 

Ud fra et forskningsperspektiv har undersøgelsen givet ideer til ny forskning, da både et 

sygeplejefagligt og pårørende perspektiv kunne være relevant. Perspektiverne kunne med flere 

nuancer øge forståelsen for ernæringssygeplejens mange dimensioner og kompleksitet. 
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Bilag 1 
 

Litteratursøgning i CINAHL 

 CINAHL Headings: Lung neoplasms, patient attitudes, life experiences, oncologic care, nursing 

care, cancer patients, appetite, cachexia, weight loss, malnutrition 

CINAHL headings Fund  Kommentar: Søgning er udført 

25.01.15 + kontrol udført 10.02.15. 

1) Lung neoplasms 10,445  

2) Patient attitudes 19,714  

3) Life experiences 10,599  

4) Oncologic care 6,898  

5) Nursing care 11,847  

6) Cancer patients 16,784  

7) Appetite 1,149  

8) Cachexia 805  

9) Weight loss 9,427  

10) Malnutrition 1,867  

Kombinationssøgning   

11) Lung neoplasms AND 

Malnutrition 

3  

12) Lung neoplasms AND 

Weight loss 

48  

13) Lung neoplasms AND 

Cachexia 

25  
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14) Lung neoplasms AND  

appetite 

11  

15) Weight loss AND cancer 

patients 

117  

16) Weight loss AND 

Appetite 

157  

17) Nursing care AND Lung 

neoplasm 

9  

18) Oncologic care AND lung 

neoplasms 

132  

19) Life experiences AND 

lung neoplasms 

19  

20) Patient Attitude AND 

lung neoplasms 

90  

21) Nursing care And cancer 

patients 

113  

Søgning 11-16 samles med OR 

Søgning 17-19 samles med OR 

322 

352 

 

Inklusionskriterier:   

Sprog: Nordisk sprog + engelsk.   

Aldersgrænse: år 2002-2015.  

Omhandler voksne patienter 

Kun fuld tekst tilgængelige  

 artikler.   

Herefter 70  
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Abstracts skimmes og sorteres 

ud fra eksklusionskriterier; 

- Artikler om overvægt og 

vægttab. 

- Andre sygdomsgrupper 

- Om diæter, behandling 

og kirurgi. 

- Artikler udelukkende om 

sygeplejerske eller 

pårørende perspektiver. 

- Artikler om tro/ 

palliation. 

- Artikler om 

primærsektor eller 

intensiv afsnit. 

Herefter 30 artikler, som 

gennemlæses. 

 

Samlet søgeresultat i CINAHL 

 

I alt 30 artikler 

11 om problemområde eller 

patientgruppe 

8 om ernæringssygepleje 

11 om patientperspektivet på 

underernæring 

 

Artiklerne gennemlæses. 

Begrundelser for fravalg: 

 

Problemområdet er ikke artiklens 

primære indhold, fravalg pga. 

nationalitet og alder.  

Resultat efter gennemlæsning: 

11 om problemområde  

4 om ernæringssygepleje 

5 om patientperspektivet 
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Kritisk vurdering af udvalgte 

artikler; 

 

- Tjeklister fra Center for Kliniske 

  Retningslinjer CASP (53).  

- Fokuspunkter beskrevet af 

  Sandelowski og Barroso til 

  vurdering af 

  metasyntesestudier (52). 

- Kapitel af Emil Kruuse om 

  spørgeskema som 

  undersøgelsesmetode (55). 

 

Fravalg: 1 artikel om 

patientperspektiv pga.  

manglende stringens + 1 artikel 

(43) anvendes kun i begrænset 

omfang. 

Resultat efter kritisk vurdering 

11 om problemområdet 

4 om ernæringssygepleje 

4 om patientperspektivet  

 

 

 

Bilag 3: Oversigt over udvalgte 

artikler 
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Bilag 2 

Kritisk vurdering af kvalitativ artikel ud fra CASP 

Redskab : CASP (Critical Appraisal Skills Programme) (53). 

Forfattere: Hopkinson J, Wright D, Corner J. 

Titel: Exploring the experience of weight loss in people with advanced cancer. 

Tidsskrift: Journal of Advanced Nursing. 2006. 

 

1) Har studiet en klar fremstilling af sit formål? 

Svar: Ja, formålet er at undersøge patienter med kræfts oplevelser og bekymringer i 

forhold til vægttab. 

2) Er det velvalgt, at undersøge problemstillingen med en kvalitativ metode? 

Svar: Ja, da studiet ønsker at belyse subjektive oplevelser ved patienter med kræft er en 

kvalitativ metode velvalgt. 

3) Er studiedesignet hensigtsmæssigt i forhold til formålet med studiet? 

Svar: Ja, interview med patienter, personale og sygeplejespecialister er velvalgt og kan 

opfylde formålet med studiet 

4) Er udvælgelsesstrategien hensigtsmæssig i forhold til formålet med studiet? 

Svar: Ja deltagerne har i et spørgeskema besvaret, at de har oplevet vægttab og har lyst til 

at deltage i et interview. Hermed sikrer forskerne, at deltagerne har erfaring med det 

område, som ønskes belyst. Desuden vælges interviews med begge køn og med en 

aldersspredning fra 43-85 år. Patienterne har forskellige kræftdiagnoser. 

5) Blev data indsamlet, så de omhandlede forskningsfeltet? 

Svar: Der blev udført semistruktureret interviews med en varighed fra 20-60 min. 

Mangel: Det fremgår ikke om der er anvendt en interviewguide og beskrivelsen af 

konteksten for interviewet vurderes som mangelfuld. 

6) Er forholdet mellem forfatter/forsker og deltager overvejet? 

Svar: Sparsomme beskrivelser af forskerens rolle i interviewet og der findes ikke et afsnit 

omkring begrænsninger ved den valgte metode. 

7) Er etiske spørgsmål blevet overvejet? 
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Svar: Studiet er godkendt af 2 lokale etiske komiteer + der er sikret mundtlig og skriftlig 

information samt der er indhentet informeret samtykke fra alle patienterne. 

Mangler: Overvejelser i forhold til, hvordan deltagelse i interviewet kan påvirke 

patienterne eksempelvis overvejelser om debriefing eller mulighed for opfølgende samtale. 

8) Er dataanalysen tilstrækkelig stringent? 

Svar: Meget grundigt analyseafsnit med citater til at underbygge fundene.  Let at følge 

processen fra citater til fund. 

9) Er der en klar fremstilling af resultatet? 

Svar: Der er udarbejdet en model, som giver et godt overblik over processen. Fundene 

beskrives i hvert sit afsnit, hvilket øger læsevenligheden af artiklen. 

10) Hvor værdifuld er studiet? 

Svar: Godt diskussionsafsnit, hvor fundene sættes op imod andre studier på området. 

Desuden er der udarbejdet en boks indeholdende, hvad studiet kan bidrage med set i 

forhold til den eksisterende viden på området og hvordan fundene kan overføres til klinisk 

praksis. 

 

Samlet vurdering 

Trods mangler i forhold til spørgsmål 6 og 7 vurderes artiklen som valid og anvendelig. 
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Bilag 3 

Oversigt over udvalgte artikler 

 

Patientperspektivet i forhold til underernæring eller patienter med lungekræft. 

Forfattere, år og 
land, reference 
nr. vurderings- 
redskab. 

Titel Formål Metode/design Informanter Centrale Fund 

Holst M, 
Rasmussen H, 
Laursen B 
2011 
Danmark 
(30) 
 
 
Vurderet med 
CASP (53) 

Can the patient 
perspective 
contribute to 
quality of 
nutritional care? 

At indsamle 
viden om 
patientens 
oplevelse af at 
være 
underernæret. 
 
At forstå 
årsagerne bag 
problematikken, 
så kvaliteten af 
ernæringssygepl
ejen kan 
forbedres. 

Metode: Semi-
struktureret 
interviews.  
 
Design: 
Fænomenologisk
/hermeneutisk 
referenceramme 
 

12 indlagte 
patienter på 
somatisk 
hospital. 

Fund 
Smerter, ingen 
appetit, smags-
forandringer er 
hovedårsagerne 
til patientens 
nedsatte 
kostindtag. 
Patienterne 
inddeles i 2 
patienttyper; 
Den passive og 
aktive patient. 
Sygeplejersken 
skal kunne skelne 
mellem de 2 
typer og tilpasses 
ernæringssygeple
jen herefter. 

Hopkinson J, 
Wright D, Corner 
J 
2006 
UK 
(26) 
 
Vurderet med 
CASP (53) 
(Bilag 2) 

Exploring the 
experience of 
weight loss in 
people with 
advanced 
cancer. 

At indsamle 
viden om 
vægttab, som 
kan danne basis 
for en forbedret 
indsats i forhold 
til patienterne, 
så tabuet 
omkring 
vægttabet ved 
personalet kan 
brydes. 

Metode: dybde 
interviews 

30 patienter, 23 
sundhedsprofess
ionelle, 14 
specialist 
sygeplejersker. 

Fund 
Synligt vægttab 
opleves som et 
symbol på 
nærtstående 
død, mangel på 
kontrol og 
opleves som 
både fysisk og 
psykisk svaghed.  
Vægttab er et 
tabuområde 
indenfor 
sygeplejen. 

Larsen L, 
Uhrenfeldt L 
2013 
Danmark 
(29) 
 
Vurderet ud fra 
Sandelowski og 
Barroso (52) 

Patients´ lived 
experiences of a 
reduced intake 
of food and 
drinks during 
illness: A 
literature review 

Studiet belyser 
patienternes 
oplevelser af at 
have nedsat 
kost- og 
væskeindtag i 
forbindelse med 
sygdom. 

Et systematisk 
litteraturreview. 

Metode: 
Systematisk 
søgning I 
databaserne 
CINAHL, 
PubMed, 
SweMed, British 
Nursing Index, 
Psycinfo, 
EMBASE.  

Fund 
Psykiske 
forandringer er 
en af årsagerne 
til det nedsatte 
kostindtag. 
Patienterne kan 
opleve følelsen af 
skam og frygt ved 
måltiderne.  
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Desuden opleves 
mangel på 
professional 
assistance ved 
måltiderne samt 
en generel 
mangelfuld 
ernæringssygeple
je i praksis. 
Der er behov for 
at der igen 
fokuseres på den 
basale 
ernæringspleje. 

Reid J, McKenna 
H, Fitzsimons D, 
McCance T 
2009 
UK 
(25) 
 
Vurderet med 
CASP (53) 

The experience 
of cancer 
cachexia: A 
qualitative study 
of advanced 
cancer patients 
and their family 
members 

At beskrive 
patienters og 
pårørendes 
oplevelser 
forbundet med 
cancer cachexia 

Metode: 
Ustruktureret 
interviews 
 
Design: 
Fænomenologisk
/ hermeneutisk 
referenceramme
. 

15 patienter 
12 pårørende 

Fund 
6 temaer  
1. Psykologiske 
forandringer 
nedsætter 
appetitten. 
2. Betydningen af 
et synligt 
vægttab.  
3. Vægttab, som 
et dårligt tegn 
4. Personalets 
handlinger i 
forhold til 
vægttabet 
5. Konflikter 
forbundet med 
mad 
6. Mestrings 
strategier. 

 

Udvalgt litteratur om ernæringssygepleje 

Forfattere, år 

og land, 

artikel nr. 

vurderings- 

redskab. 

Titel Formål Metode/design Informanter Central fund 

Lassen K, 

Kruse F, 

Bjerrum M 

2005 

Danmark 

(40) 

Vurderet ud 

Nutritional care 

of Danish medical 

inpatients – 

patients´ 

perspectives. 

Undersøgelse af 

patientens oplevelse 

og tilfredshed med 

ernæringssygeplejen. 

Metode: 

Interviews med 

faste spørgsmål 

ud fra 

spørgeskema 

91 patienter Fund 

Begrænset tid til at 

spise, manglende 

dialog med 

personalet. 

Uhensigtsmæssige 

måltidsrammer, 

begrænsede 
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fra 

metodeteori 

om 

spørgeskema 

metoden (55) 

muligheder for at 

spise sammen med 

andre. Behov for en 

mere individuel 

ernæringssygepleje. 

Henoch I, 

Lövgren M, 

Larsen B, 

Tishelman C 

2011 

Sverige 

(41) 

 

Vurderet ud 

fra metode -

teori om 

spørgeskema- 

metoden (55) 

 

Perception of 

quality of care: 

comparison of the 

views of patients` 

with lung cancer 

and their family 

members 

At undersøge og 

sammenligne 

patienten med 

lungekræft og 

pårørende I forhold 

til oplevelsen af 

tilfredshed med 

ernæringsplejen. 

 

Metode: 

Spørgeskema-

undersøgelse 

94 patienter 

95 

pårørende 

Fund 

Pårørende vægter 

de individuelle 

plejeområder 

højere end 

patienterne. 

Kvindelige 

pårørende vægter 

sociologiske og 

kulturelle aspekter 

højere end 

mandlige 

pårørende. 

Tilfredshed opleves 

forskelligt af yngre 

og ældre patienter. 

Jefferies D, 

Johnson M, 

Ravens J 

2011 

Australien 

(42) 

 

Vurderet ud 

fra 

Sandelowski 

og Barroso 

(52) 

Nurturing and 

nourishing: the 

nurses` role in 

nutritional care 

At udvikle en policy, 

der kan definere 

hvordan 

sygeplejersken bedst 

kan yde 

ernæringssygepleje 

til patienterne på 

hospitalet. 

Metode: 

Kvalitativ 

metasyntese 

40 artikler 

fundet ved 

søgning i 

databaserne 

CINAHL 

MEDLINE 

EMBASE 

Fund 

8 anbefalinger 

udarbejdes til 

ernæringspraksis på 

hospitalet 

Succesfuld 

implementering 

kræver en 

tværfaglig indsats. 

Grieve J, 

Finnie A 

2002 

UK 

(43) 

 

Vurderet med 

CASP (53) 

Nutritional care: 

implications and 

recommendations 

for nursing 

At belyse, at 

ernæringssygeplejen 

i klinisk praksis ofte 

resulterer i, at 

patientens 

ernæringsbehov ikke 

imødekommes.  

 

Diskussionsartikel 

baseret på 

ekspertudtalelser  

Ikke opbygget 

efter IMRAD 

Ingen metode- 

beskrivelse 

Ekspert- 

udtalelser 

Fund 

De bagvedliggende 

årsager til 

problematikken; 

personalemangel, 

mængden af 

arbejdsopgaver,  

holdning og 

opmærksomhed. 
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Bilag 4  

Afsnitsledelsens godkendelse 

Til       Jan 2015 

Afsnitsledelsen på sengeafsnit D3  

Onkologisk afsnit  

Klinik kirurgi og kræftbehandling  

Aalborg Universitetshospital  

 
Mit navn er Lotte Boa Skadhauge. Jeg er sygeplejerske og er ansat som Udviklingskoordinator for 

Klinisk Ernæring i Center for Ernæring og Tarmsygdomme på Aalborg Universitetshospital. Jeg skal 

starte mit kandidatspeciale på Sektion for Sygepleje på Aarhus Universitet pr 1. februar med 

afslutning i juni 2015. Jeg vejledes i specialeperioden af forskere fra Forskningsenheden for Klinisk 

Sygepleje på Aalborg Universitetshospital. 
Efter aftale med afsnitsledende sygeplejerske Bitten Gøtzche har jeg fået tilladelse til, at lave en 

kvalitativ undersøgelse på sengeafsnit D3. Dette brev er derfor en kort beskrivelse af projektet 

samt en endelig skriftlig ledelsesmæssig godkendelse. 

Min interesse omhandler patienter i behandling for lungekræft og deres oplevelse af den pleje og 

hjælp, de har modtaget i hele deres sygdomsforløb i forhold til nedsat appetit, vægttab og 

begrænset kostindtag. Flere studier viser, at patienter med lungekræft taber sig i vægt, kommer i 

ernæringsmæssig risiko og oplever nedsat appetit i deres sygdomsforløb. Derfor har denne 

patientgruppe erfaringer, som kan belyse ernæringssygeplejen. 

Formålet er, at skabe flere perspektiver og ny viden om ernæringssygeplejen, som skal anvendes i 

videreudviklingen af den sygeplejefaglige indsats i forhold til underernæring på Aalborg 

Universitetshospital. Derfor er jeg interesseret i, at interviewe patienter med lungekræft om deres 

oplevelser af ernæringssygeplejen i deres indlæggelsesforløb. 

 

 

 

 

 

 

Metode: Semistruktureret interviews. Interviewguide. Udføres i eget hjem. Antal afgøres af data 

Referenceramme: Inspireret af interaktionismen. 

Inklusionskriterier: 

- At patienterne har diagnosen lungekræft 

- Er indlagt eller i ambulante behandlingsforløb. 

- At patienterne har oplevet mindst en indlæggelse i forbindelse med kirurgisk eller 
medicinsk behandling. 

- At patienten er over 18 år og er dansktalende. 
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Jeg har derfor brug for jeres godkendelse til at gennemføre projektet samt hjælp til at identificere 

aktuelle interviewpersoner indlagt i sengeafsnit D3. Jeg laver selv mundtlig information til 

patienterne, udleverer skriftlig information, indhenter informeret samtykke og aftaler tidspunkt 

for et interview. Undersøgelsen udføres i henhold til regler for kvalitative undersøgelser beskrevet 

af Videnskabsetisk Komite og Datatilsynet. 

Undersøgelsens data tilhører Center for Ernæring og Tarmsygdomme og Forskningsenheden for 

Klinisk Sygepleje og må kun anvendes efter aftale med undersøgelsesansvarlige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glæder mig til at samarbejde med Jer. Ved spørgsmål i projektperioden kan jeg kontaktes på mail 

eller telefon. 

 

Med venlig hilsen 

Lotte Boa Skadhauge (undersøgelsesansvarlig) 

Udviklingskoordinator for Klinisk Ernæring, sygeplejerske, cand. cur. stud.  
Center for Ernæring og Tarmsygdomme 
Aalborg Universitetshospital 
Mail: lotteboaskadhauge@hotmail.com 
Mobil: 22934315 
 
 

mailto:lotteboaskadhauge@hotmail.com
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Bilag 5  

Interviewguide 
Briefing 

- Tak for deltagelse. 
- Informeres om undersøgelsens formål 
- Information om tavshedspligt og anonymitet. 
- Interviewets varighed samt brug af diktafon. 
- Afklare evt. spørgsmål. 
- Kort præsentation af min baggrund for at lave undersøgelsen. 

Kort præsentation af patienten 

- Hvor lang tid har du haft diagnosen lungekræft 
- Hvor mange indlæggelser har du haft på hospitalet 
- Civilstatus, køn, alder. 

Kort introduktion til emnet; Interviewet handler om, at du så konkret som muligt fortæller om, 
hvordan du har oplevet den hjælp, du har modtaget i forhold til spise under dine indlæggelser 
samt fortæller om du oplever, at der er behov for udvikling og forbedring på området? 
 

Interviewspørgsmål 

Patientens oplevelser af ernæringssygeplejen 

1) Kan du prøve fortælle om dine oplevelser i forhold til at spise/ dine oplevelser i 
forbindelse med måltiderne under dine indlæggelser på hospitalet? 

- Prøv at forklare, hvad sygeplejersken gjorde i forhold til dig? 
- Hvordan oplevede du situationen? 
- Hvilke tanker/følelser havde du i situationen og når du tænker tilbage på den? 
- Hvilke hensyn oplevede du, at der blev taget i situationen? 
- Har du oplevet situationer, hvor plejen betød, at du spiste mindre og mistede 

noget af lysten til at spise? 
- Hvilken rolle spillede sygeplejersken/personalet da? 
- Hvilke tanker/følelser havde du i situationen og når du tænker tilbage på den? 
- Prøv at beskrive, hvad du tænker hjælp i forbindelse med at spise kan være, når 

din appetit og lyst til mad er lille?  
 

2) Vil du prøve at fortælle, hvad der kan øge din lyst til at spise, set ud fra dine erfaringer fra 
hospitalsindlæggelserne? 

- Hvad kan øge din lyst at spise, selv når din appetit er lille? 
- Hvad kan nedsætte eller måske helt fjerne din appetit og lyst til at spise? 
- Er der område, hvor du tænker sygeplejen og hjælpen til patienterne kan forbedres? 

 
3) Hvad tænker du personalet kan gøre for at nedsætte kvalme og madlede ved indlagte 

patienter?  
- Prøv at være så konkret og deltaljeret som mulig? 
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- Er der områder, hvor du tænker, her bør sygeplejerskerne være særligt 
opmærksomme? 

- Hvad oplever du direkte kan øge kvalmen og madlede? 
 

4) Har du oplevet, at din personlige pleje har haft indflydelse på din appetit og dit 
kostindtag?  

- Hvilke områder tænker du kan have stor betydning? 
- Hvad tænker du kan have mindre betydning? 
- Er der områder, hvor du tænker, her kan sygeplejen forbedres? 

 
5) Prøv at beskrive, hvordan du tænker, at plejepersonalet bedst kan støtte og vejlede dig i 

forhold til dit kostindtag under en indlæggelse? 
- Har du haft viden og handlemuligheder under dine indlæggelser til selv at tage 

ansvar for dit kostindtag? (Haft viden om kosttilbud, haft mulighed for selv at hente 
mellemmåltider mv.) 

- Er der område, hvor du tænker sygeplejen kan forbedres? 
 

Nu et par spørgsmål omkring selve måltidet 

6) Har du oplevet at spisemiljø og rammer har haft indflydelse på dit kostindtag og din 
oplevelse af et måltid? 

- Hvilket tiltag kan skabe en god måltidsoplevelse for dig? 
- Hvilke elementer kan skabe en mindre god måltidsoplevelse for dig? 
- Hvad tænker du om mulighederne for at spise sammen med andre patienter eller 

pårørende?  Har det sociale aspekt betydning for dig? 
 

7) Har du oplevet, at der blev ydet service for dig, når du har spist dine måltider? 
- Hvilken rolle spiller sygeplejersken? 
- Hvilke tiltag beskriver service ud fra din opfattelse? 

 
8) Har du ideer til, hvordan hospitalet kan gøre opmåltiderne og indsatsen i forhold 

ernæring bedre i fremtiden? Gerne konkrete eksempler og ideer? 
 

Er der noget du er kommet i tanke om undervejs i interviewet, du gerne vil fortælle om? 

 

Feedback/ debriefing. Spørger ind til patientens oplevelse af interviewet. 

Spørgsmål afklares og patienten takkes for deltagelse. 

 

Efter interviewet laves kort beskrivelse af interviewkonteksten samt stemningen ved 

interviewet 
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Bilag 6 

Tematisk oversigtsguide 
 

 

 

Patientens oplevelser af ernæringssygeplejen 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

 Patienten oplevelser af selve måltidet på hospitalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten oplevelser ift. at 

spise under indlæggelserne på 

hospitalet 

Oplevelser ift. hvad der kan 

øge lysten til at spise, når 

appetitten er lille 

Oplevelser ift. hvad der 

kan nedsætte kvalme og 

madlede 

Oplevelser ift. den 

personlige plejes 

betydning for 

appetitten 

Hvordan opleves støtte 

og vejledning fra 

personalet ift. kost og 

ernæring under en 

indlæggelse 

Briefing 

Oplevelser af betydningen af 

spisemiljø og rammer for 

måltidet  

Oplevelser ift. om der ydes 

service for patienten ved 

måltiderne 

Ideer til, hvordan 

ernæringssygeplejen på 

hospitalerne kan blive 

bedre 

Patientens tilføjelser om emnet  

Debriefing 

Tak for deltagelse 
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Bilag 7 

Forespørgsel om anmeldelse af projekt til Datatilsynet 

Fra: Karoline Andersen / Region Nordjylland  

Sendt: 14. januar 2015 11:00 

Til: Lotte Boa Skadhauge / Region Nordjylland 

Emne: SV: Anmeldelse af kvalitativt projekt 

Kære Lotte Boa Skadhauge 

Det er korrekt, at der er visse projekter og specialeopgaver, som ikke er anmeldelsespligtige, når 

de sker med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. 

Dette gælder projekter som foretages af private dataansvarlige, dvs. når det IKKE er en offentlig 

myndighed, der er ansvarlig for sikkerheden omkring behandlingen af oplysningerne. 

Som du beskriver dit projekt; led i et studie som giver dig (som person) nogle kompetencer, 

opbevaring af oplysningerne på din privatadresse og (går jeg ud fra) med samtykke fra de 

deltagende personer, så mener jeg ikke, at dit speciale skal anmeldelse til Datatilsynet. 

Det er i den sammenhæng afgørende, at du ikke anvender software eller hardware fra Region 

Nordjylland i forbindelse med bearbejdningen af oplysningerne. 

Jeg vil orientere dig om, at selvom dit speciale ikke er anmeldelsespligtigt, så skal du stadig 

overholde kravene i persondataloven for private projekter. Dem kan du læse her 

Venlig hilsen 

Karoline Andersen  

Jurist 

9764 8388 

kka@rn.dk 

 

REGION NORDJYLLAND 

Jura og Forsikring  

Niels Bohrs Vej 309220 Aalborg Ø  

www.rn.dk 

Officiel post og post med  

digital signatur sendes til region@rn.dk 

 

  

 

 

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/forskere-og-medicinalfirmaer/sundhedsvidenskabelige-forskningsprojekter/krav-efter-persondataloven-til-sundhedsvidenskabelige-forskningsprojekter/
mailto:kka@rn.dk
http://www.rn.dk/
mailto:region@rn.dk
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Bilag 8 
Eksempel på analyse og fortolkningsprocessens 3 trin 

Uddrag fra 
interview 
teksten. 

Åben kodning  
Spørgsmål: 
Hvad handler data om? 
Spørger til 
forskelle/ligheder 
mellem interviewene  
 

Aksial kodning 
Spørgsmål: 
Relaterer kategorierne til 
hinanden, hvad går igen i 
interviewene? 
Hvad kan svare på 
problemformuleringen? 
 

Selektiv 
kodning 
Spørgsmål: 
Hvad træder frem 
på tværs af 
kategorierne? 
Gennemgået 
fællestræk = 
kernekategori 
identificeret i 
data 
 

”Jamen i starten 

kunne jeg slet ikke 

klare mad, bare 

lugten af mad, varm 

mad kunne jeg slet 

ikke klare og alt 

deres protein og så 

det der pressen med 

nu skal du og nu skal 

du og nu skal du, jeg 

var simpelthen ved 

at gå til tælling” 

(Anna, 63 år) 

”Det gør, at jeg skal 

kaste op og så 

presser de alt det der 

proteindrink på dig 

og sådan noget, til 

sidst så smager alting 

af protein, det 

smager så uhyggeligt 

det hele..”  

(Anna, 63 år) 

Foreløbig kategori 
At presse patienten har 
konsekvenser for 
patienten. 

- Patienten er lugtfølsom 
 
Egenskaber 

- Kunne slet ikke klare 
mad/protein/proteindrik 

- Kunne ikke klare alt det 
pres fra personalet 

- Alt opleves uhyggeligt 
- Alt smager af protein 

 
Dimensioner 
I starten, meget svært 
 
Metaforer: 
Lige ved at gå til tælling 
Uhygge 
Pres 
Smag af protein 

Fælleskategori med 
underkategorier 
 

- Patienten oplever det at blive 
presset til at spise forskelligt. 

-  
- Patienterne oplever 

ernæringssygepleje forskelligt 
afhængig af deres sygdomssituation 
og tidligere oplevelser 

-  
- At blive styret, guidet og presset i 

forhold til at spise opleves som 
nødvendigt af nogle patienter. 

-  
- Andre patienter oplever presset 

som svært, ydmygende og 
grænseoverskridende 

-  
- At blive guidet og styret i forhold til 

at øge kostindtaget kan gøres på 
forskellige måder og ser ud til at 
have sammenhæng med 
personalets personlige egenskaber 

 
Første centrale 
kernekategorier 
De individuelle 
behov som 
udgangspunkt 

- De småtspisende 
patienter oplever 
ernæringsplejen 
forskelligt. 

- Ernæringsplejen 
skal tilpasses 
patientens 
individuelle 
ønsker og behov 
 
Anden centrale 
kernekategori 
De personlige 
egenskaber 
opleves som 
betydningsfuld i 
relation til 
ernæringssygeplej
en ud fra 
patienternes 
perspektiver. 

- Egenskaberne at 
guide, styre kan 
gøres på 
forskellige måder 
og opleves 
forskelligt af 
patienterne 

-  
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”Det har ikke været 

sjov, fordi alle råber 

du skal spise, du skal 

spise, du kommer 

ikke til kræfter før du 

spiser og åh ja, men 

så hold da kæft, det 

er sku min mave det 

skal gå ud over, ikke, 

men når der er 

noget, som gør ondt, 

så gider man ikke, 

det gør man ikke” 

(Patienten snakker i 

en høj, bestemt tone) 

(Anna, 63 år) 

Foreløbig kategori: 
Oplevelsen af at processen 
ikke har været sjov. 
Oplever at blive råbt af. 
Oplevelsen af at du skal.. 
Oplevelsen af at hvis ikke 
du spiser så.. 
Oplevelse af, at den 
personlige grænse 
overskrides. 
Oplevelse af 
magtesløshed, mangel på 
kontrol over egen krop 
Dimensioner: Brug af 
bandeord flere gange. 
Brug af hvis ikke - så sker. 
Noter om patientens 
reaktion: Patientens 
toneleje ændres, det 
nonverbale sprog viser en 
psykisk påvirkning. 

Fælleskategorierne for 
patientcitaterne er samlet øverst i 
denne kolonne. 

De centrale 
kernekategorier 
ses øverste i 
denne kolonne 

”Ja men kom sådan, 

jamen du skal have 

en, kan du ikke spise 

noget is? Nej det kan 

jeg sku ikke og sådan 

noget, jo men du kan 

nok bare sådan lidt, 

så kom hun med det 

og så fik man en is, så 

spiste man måske et 

par mundfulde og så 

lidt efter lidt, så kom 

det så igen, så 

begyndte jeg at 

kunne tage lidt ind 

åh spise lidt”  

(Hans, 70 år) 

Foreløbig kategori:  
Oplevelse af, at 
ernæringssygepleje er, at 
nøde, først med lidt så 
mere lidt mere. 

- Oplevelsen af at en proces 
sættes i gang ved 
patienten. 

- At spise igen er en proces 
som forandres over tid. 

- Egenskaber:  
Det at få tilbudt hjælp 
opleves som vigtigt. 
Dimension:  
Starter i det små, kommer 
ligeså langsomt, lidt efter 
lidt, så kommer lysten til 
mad igen. 
Situationen beskrives som 
hyggelig. 

Se øverst i denne kolonne Se øverst i denne 
kolonne 

”Jamen det var fint 
nok, det var godt 
nok, det hjalp jo mig i 
den sidste ende, så 
det kan kun have 
været godt nok, så 
jeg kom jo til at spise 
igen og kunne slippe 

Foreløbig kategori:  
- Haft en oplevelse af, at det 

at blive presset og guidet 
hjælper i den sidste ende 
Egenskaber: 

- Godt nok, gevinst at slippe 
af med sondehistorien. 
Dimension:  

Se øverst i denne kolonne Se øverst i denne 
kolonne 
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det der 
sondehistorie” 
(Hans, 70 år) 

Godt i den sidste ende. 
 

”.. ellers så ligger 

man jo bare der og 

det er lige meget, så 

det synes jeg er fint 

nok, at de prøver, at 

få os til at spise, helt 

afgjort” 

(Hans, 70 år) 

Foreløbig kategori: 
Nødvendigt at presse 
ellers oplever patienten at 
”ligge der” og tænker ”det 
er lige meget”. 
Oplever det som vigtigt, at 
processen opstartes. 
Egenskaber: 
Det er okay, vigtigt, helt 
afgjort 

Se øverst i denne kolonne Se øverst i denne 
kolonne 
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Bilag 9  
Patientinformation 
 
Kære patient.     Marts 2015. 
 
På onkologisk afsnit på Aalborg Universitetshospital vil jeg gerne lave en undersøgelse om 
patienternes oplevelser af den hjælp og pleje de modtager i forhold til nedsat appetit og 
kostindtag under en indlæggelse. 
Målet med undersøgelsen er, at få en større viden og forståelse for patientens behov for hjælp 
samt patientens oplevelse af den sygepleje og hjælp, som tilbydes i dag i forhold til ernæring. 
Undersøgelsens resultater skal bruges til at videreudvikle og forbedre ernæringssygeplejen til 
patienter med nedsat appetit på onkologisk sengeafsnit, men også på hospitalets øvrige 
sengeafsnit.  
 
Min baggrund for at lave undersøgelsen er, at jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder som 
Udviklingskoordinator for Klinisk Ernæring på Aalborg Universitetshospital. Jeg har erfaret, at 
nedsat appetit og kostindtag er et område med stor betydning for patienter i et 
kræftbehandlingsforløb. Desuden er jeg studerende på Århus Universitet, hvor denne 
undersøgelse indgår i mit afsluttende speciale. 
 
Jeg henvender mig til dig, da jeg vil høre om du vil deltage i et interview, hvor du bidrager med 
dine oplevelser og erfaringer med den pleje og hjælp du har modtaget i forhold til ernæring under 
dine indlæggelser. Interviewet vil vare ca. ½ time og udføres helst i dit eget hjem for at skabe 
rolige omgivelser. Tidspunkt for afholdelse aftales individuelt. Interviewet vil blive optaget på 
bånd, for at sikre, at alle nuancer bevares. 
 
Deltagere i undersøgelsen vil være anonyme og alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Ved 
offentlig brug af resultaterne sikres også anonymitet. 
Projektet er godkendt af ledelsen på onkologisk afsnit og udføres i overensstemmelse med regler 
for kvalitativ forskning. 
Deltagelse i undersøgelsen forventes ikke, at være forbundet med risici, komplikationer eller 
ulemper. Det er frivilligt at deltage, og dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. 
 
Hvis du har lyst til at deltage skal en samtykkeerklæring underskrives og vi laver en nærmere aftale 
om tidspunkt for interviewet. 

På forhånd tak     
Med venlig hilsen 
 
Lotte Boa Skadhauge (undersøgelsesansvarlig) 
Udviklingskoordinator for Klinisk Ernæring 
Sygeplejerske, cand. cur. stud.  
Center for Ernæring og Tarmsygdomme 
Aalborg Universitetshospital 
Mail: lotteboaskadhauge@hotmail.com Mobil: 22934315 

mailto:lotteboaskadhauge@hotmail.com
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Bilag 10  

 
Samtykkeerklæring 
 
 

Jeg bekræfter hermed, at jeg har fået skriftlig og mundtlig information om 
undersøgelsen vedrørende patientens oplevelser af den ernæringssygepleje, som 
tilbydes under indlæggelse på hospitalet. 
 
Jeg er bekendt med formål, metoder, fordele og eventuelle ulemper. Jeg er 
informeret om, at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen og at jeg når som helst 
og uden begrundelse kan trække mit samtykke tilbage. 
 
Jeg er oplyst om, at jeg sikres anonymitet og den undersøgelsesansvarlige 
medarbejder arbejder under tavshedspligt. 
 
Jeg indvilliger i, at deltage i et interview og giver samtykke til, at de oplysninger der 
gives i forbindelse med interviewet må bruges i et kandidatspeciale. Ved mundtlig 
præsentation af resultaterne må interviewmaterialet anvendes i anonymiseret form. 
 
 
 
 
Navn      Dato 
 
Adresse 
 
Telefon 
  
Underskrift 
 
 
 

 
 

 


